
       
 
 
 

 
      
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 22556633  

(แบบ (แบบ 5566--11))  

  

ส้ินสุดวนัที ่ส้ินสุดวนัที ่3311  ธันวาคม ธันวาคม 22556633  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนลบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั จ ากดั ((มหาชนมหาชน))  

GGrraanndd  PPrriixx  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd 
 
 
 
 

 
 
 

 



สารบัญ 
               

การประกอบธุรกจิ 
 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ      
3. ปัจจยัความเส่ียง 
4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ   
5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย   
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

1 
8 

13 
19 
22 
23 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น  

8. โครงสร้างการจดัการ   
9. การก ากบัดูแลกิจการ  
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
12. รายการระหวา่งกนั 

25 
27 
40 
65 
75 
80 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ     
84 
89 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                                                  92 
 

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 

93 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 108 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ของบริษทั 
109 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  110 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ  111 
 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 1 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

ประวตัิความเป็นมา 

“กรังดป์รีซ์” เดิมก่อตั้งเม่ือเดือนตุลำคม 2513 ภำยใตช่ื้อ “หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดักรังดป์รีซ์” โดย นำยปรำจิน 

เอ่ียมล ำเนำ เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยนิตยสำรดำ้นยำนยนต์ ไนเวลำต่อมำเม่ือธุรกิจไดข้ยำยตวัข้ึน   

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ จึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2525 ดว้ยทุน

จดทะเบียน 2.00 ลำ้นบำท โดยภำยหลงับริษทัไดข้ยำยธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ โดยกำรออกนิตยสำรทั้งดำ้นยำนยนต์

และไลฟ์สไตลเ์พ่ิมเติมอีกหลำยฉบบั ไดแ้ก่ นิตยสำรมอเตอร์ไซด ์นิตยสำรออฟโรด นิตยสำรเอก็ซ์โอ ออโตส้ปอร์ต 

นิตยสำรกำรำจไลฟ์ และหนงัสือพิมพย์วดยำน และจำกควำมส ำเร็จดงักล่ำว บริษทัจึงไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจจดั

งำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ โดยงำนแสดงสินคำ้ท่ีส ำคญัของบริษทั ไดแ้ก่ งำน Bangkok 

International Motor Show ซ่ึงเป็นงำนแสดงยำนยนตร์ะดบัแนวหนำ้ของประเทศไทย และงำน Bangkok Used Car 

Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีส ำคญัของบริษทั เช่น กำรจดักำรแข่งขนัรถยนตท์ำงเรียบ และกำรจดักำร

แข่งขนัรถยนตอ์อฟโรด เป็นตน้ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

49%100%

25.45%

GPI Myanmar Company Limited
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ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1.  กลุ่มธุรกจิการจดัแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

 งำนจดัแสดงสินคำ้ท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ งำน Bangkok International Motor Show และงำน Bangkok 

Used Car Show และบริษทัฯ ไดมี้กำรจดังำน Yangon International  Motor show ประเทศเมียนมำข้ึนคร้ังแรกในปี 

2562 ส่วนกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดแบ่งเป็น (1) กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีเป็นกิจกรรมของบริษทั

ฯ เอง ไดแ้ก่ กำรจดักำรแข่งขนัรถยนตท์ำงเรียบ (Motor Sport) กำรแข่งขนัรถยนตค์วอเตอร์ไมล ์กำรแข่งขนัรถยนต์

ออฟโรด และกำรจดักำรแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทำงเรียบ (2) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีบริษทัฯ จดัตำมควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น งำนทดสอบสมรรถนะของยำนยนต์ชั้นน ำในประเทศไทย กิจกรรมแรลล่ีรถยนต์และ

คำรำวำนท่องเท่ียว และกิจกรรมคอร์สอบรมกำรขบัข่ีอย่ำงปลอดภยั เป็นต้น และบริษทัยงัได้จัดงำนแข่งขนั 

eRacing Sport โดยเป็นผูจ้ดัแข่งขนัเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo Sport (GT Sport) สนำมใหญ่ผ่ำนระบบ

ออนไลนข้ึ์นคร้ังแรกในปี 2562 

 

2.  กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุปกรณ์ตกแต่ง 

นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์เช่น นิตยสำรกรังดป์รีซ์ นิตยสำรออฟโรด นิตยสำรมอเตอร์ไซค ์นิตยสำร

เอ็กซ์โอ ออโตส้ปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยำน เป็นตน้ รวมถึงนิตยสำรเก่ียวกบัไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น 

นิตยสำรกำรำจไลฟ์ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำส่ือดิจิตอล เช่น กำรร่วมทุนกบั บริษทั วำยดีเอม็ (ไทยแลนด)์ 

จ ำกัด พัฒนำแอพพลิเคชัน “Car Buddy By GPI” เพ่ือเป็นช่องทำงขยำยธุรกิจด้ำนออนไลน์เข้ำมำเสริม เพ่ือ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคส่ือของตลำดท่ีเปล่ียนไป 

 

3.  กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์แบบครบวงจร ให้แก่บริษัทอ่ืน โดยครอบคลุมใน

อุตสำหกรรมแฟชัน่ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม อำหำร อสงัหำริมทรัพย ์ท่องเท่ียว ยำนยนต ์รำชกำร ธุรกิจขำยตรง รวมถึง

ไดข้ยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจอำหำร และสินคำ้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 
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วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

วสัิยทัศน์  

 GPI คือ ผูน้ ำสร้ำงสรรค์กำรจดักิจกรรม ให้บริกำรข่ำวสำร ขอ้มูล สำระ เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์และ

ควำมบนัเทิงท่ีน่ำประทบัใจ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชย้ำนยนต ์

พนัธกจิ 

 มุ่งมัน่ผลิตส่ือ เผยแพร่ องคค์วำมรู้และนวตักรรมดำ้นยำนยนตท่ี์มีคุณภำพอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และผูบ้ริโภค 

 มุ่งมัน่พฒันำงำนกิจกรรมดำ้นยำนยนตทุ์กประเภทใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคำ้ 

 สร้ำงแบรนดสิ์นคำ้ท่ีมีคุณค่ำสูงและทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์

 สร้ำงควำมพึงพอใจสุงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ คู่คำ้ สงัคม แบบมืออำชีพ 

 มุ่งมัน่ท่ีจะสรรหำนวตักรรมใหม่ๆ ดำ้นงำนกิจกรรมยำนยนต์ เพ่ือมอบประสบกำรณ์ดีๆ ให้ลูกคำ้อยู่

เสมอ 

 มุ่งมัน่จะสร้ำงองคก์รใหมี้คุณค่ำสูง โดดเด่น และทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์

 มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและส่งเสริมบุคลำกรใหมี้ศกัยภำพ และร่วมกนัสร้ำงวฒันธรรมในกำรท ำงำนเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภำพ 

 มุ่งมัน่จะสร้ำงรำกฐำนองคก์รดว้ยค่ำนิยมซ่ึงท ำใหเ้รำโดดเด่นและแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น 

 สร้ำงผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั โดยกำรสร้ำงผลก ำไร และกำรบริหำร

ควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

วตัถุประสงค์ของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ำยและสังคมโดยรวม โดยพิจำรณำถึงสภำพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ มีกำรน ำนวตักรรมหรือ

เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควำมพร้อมควำมช ำนำญและ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั ดงัน้ี 

(1) บริษทัจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรจดัแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์ท่ีไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพ มุ่งมัน่

ท่ีจะพฒันำงำนแสดงสินคำ้ดว้ยนวตักรรมใหม่ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของลูกคำ้

ท่ีเปล่ียนแปลงได ้

(2) บริษทัจะด ำเนินธุรกิจใหมี้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดีเพ่ือกำรเติบโตอย่ำง

ย ัง่ยืน 
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(3) บริษทัจะประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมโปร่งใส เคำรพสิทธ์ิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อ

หุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ท ำประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้ำมำรถ

ปรับตวัไดภ้ำยใตส้ภำวะลอ้มและปัจจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง เพ่ือใหกิ้จกำรด ำรงอยูไ่ดอ้ยำ่งยืนยำว 

(4) บริษทัจะส่ือสำร และเสริมสร้ำงใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทัเป็นแนวทำงท่ีดีในกำร

ตดัสินใจ และกำรด ำเนินงำนของพนกังำนทุกระดบัจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร  
 

เป้าหมายหลกัระยะยาว (3-5 ปี) ของบริษทั 

ธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด  

 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรรักษำควำมเป็นผูน้ ำในดำ้นกำรจดัแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์โดยมุ่งเนน้กำร

พฒันำรูปแบบกำรจดังำน และพฒันำกิจกรรมในงำนใหมี้ควำมน่ำสนใจ มีกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพและครบวงจร 

รวมถึงน ำเทคโนโลยีต่ำงๆมำปรับใชส้ ำหรับงำนแสดงกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ 

เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรขยำยตลำดกำรจดังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนตท์ั้งในและต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจส่ือออนไลน ์และส่ือส่ิงพิมพ ์

 บริษทัมุ่งมัน่ผลิตส่ือออนไลนท่ี์มีคุณภำพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคำ้ผูช่ื้นชอบยำนยนต ์

มีกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลผูใ้ช้งำนผ่ำนแอพพลิเคชั่น เพ่ือน ำมำปรับรูปแบบกำรบริกำรและพฒันำสินค้ำให้

สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรกลุ่มลูกคำ้ รวมถึงมุ่งเน้นพฒันำส่ือส่ิงพิมพเ์ดิม ท ำกำรเพ่ิมคุณค่ำให้เป็นท่ีน่ำสะสม 

สร้ำงตรำสินคำ้ในแต่ละส่ือให้เป็นท่ีรู้จกั เพ่ือให้สำมำรถพฒันำหรือน ำเสนอสินคำ้และบริกำรใหม่ๆ ภำยใตต้รำ

สินคำ้นั้นๆ 

ธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์

 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ ใชว้ตัถุดิบและเทคนิคกำรพิมพท่ี์ทนัสมยั โดยแสวงหำนวตักรรม

ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต รวมถึงปรับตวัเขำ้หำกลุ่มผูบ้ริโภคและตลำดอยูเ่สมอ เพ่ือพฒันำสินคำ้ใหมี้

ควำมหลำกหลำย ปรับรูปแบบสินคำ้ใหต้รงต่อควำมตอ้งกำรของตลำดอยูเ่สมอ 

 ธุรกิจ e-Sport 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรจดักำรแข่งขนั Digital Motorsport ในประเทศไทย และในภำคพ้ืนเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำรูปแบบ และเทคนิค ในกำร

จดักำรแข่งขนัใหน่้ำสนใจ และไดม้ำตรฐำน โดยไดรั้บกำรรับรองจำกรำชยำนยนตส์มำคม (รยสท.) และ สหพนัธ์

ยำนยนตน์ำนำชำติ ( FIA ) เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้วำ่จะไดรั้บกำรใหบ้ริกำรจดักิจกรรมอยำ่งมีคุณภำพ 

และมำตรฐำนระดบัโลก 
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ธุรกิจลงทุนโรงไฟฟ้ำ 

บริษทัตอ้งกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำธุรกิจเดิมของบริษทั จึงเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจดำ้นพลงังำน

ไฟฟ้ำ ซ่ึงบริษทัเห็นว่ำเป็นแหล่งพลงังำนท่ีส ำคญั ทั้งส ำหรับชุมชน หรือยำนยนตใ์นอนำคต โดยบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะ

ควบคุมดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนท่ีไดว้ำงไว ้โดยค ำนึงถึงประโยชน์

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรลงทุนเพ่ิมเติมในอนำคต 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท 

2559 • บริษทัไดเ้ร่ิมจดัท ำเวบ็ไซต์หลกัของบริษทัฯ ใหม่ภำยใตช่ื้อ www.grandprix.co.th เพ่ือเป็นส่ือหลกั

และศูนยก์ลำงในกำรน ำเสนอข่ำวสำรและเน้ือหำสำระทำงดำ้นยำนยนต ์

2560  • บริษทัไดเ้ปิดจ ำหน่ำยหุน้สำมญั IPO ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป จ ำนวน 100 ลำ้นหุน้ ในรำคำ 3.50 บำท / 

หุน้ และเร่ิมตน้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์GPI ในวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 

2561 • บริษทัไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์RMGT รุ่น 1050ST-5 + LED UV เพ่ือน ำมำทดแทนเคร่ืองพิมพต์วัเดิมท่ี

ใชง้ำนอยู ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์

 • จดัตั้งบริษทั Grand Prix International (Myanmar) Ltd. ในประเทศเมียนมำ เพ่ือรองรับกำรจัดงำน 

Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 1 ณ ประเทศเมียนมำ  

 • ร่วมมือกนัระหว่ำงบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั วำยดีเอม็ (ไทย

แลนด์) จ ำกดั ในโครงกำรพฒันำดิจิตอลมีเดีย และกำรจดักำรขอ้มูลขนำดใหญ่ (Big Data) ของส่ือ

และกิจกรรมเก่ียวกบัยำนยนตใ์นกลุ่ม GPI  

2562 เดือนมกรำคม  

• บริษทัไดจ้ดังำน Yangon International  Motor show ท่ีประเทศเมียนมำข้ึนคร้ังแรกในปี 2562 โดยจดั

ข้ึนระหว่ำงวนัท่ี 23-27 มกรำคม 2562 โดยมีผูเ้ข้ำชมงำนรวมประมำณ 20,000 คน และจ ำนวน

ยำนพำหนะท่ีมำจดัในงำนสำมำรถขำยรถไดป้ระมำณ 121 คนั โดยมี 6 บริษทัรถยนตเ์ขำ้มำร่วมแสดง

งำนในคร้ังน้ี 

เดือนมีนำคม  

• บริษทัจัดงำนแข่งขัน eRacing Sport โดยเป็นผูจ้ ัดแข่งขันเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo 

Sport (GT Sport) สนำมใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์ข้ึนคร้ังแรกในปี 2562 โดยจดัแข่งขนัในปีน้ีแลว้ 4 
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คร้ัง คร้ังแรกภำยในงำน Bangkok International Motor Show 2019 เม่ือเดือนมีนำคม – เมษำยน 2562 

คร้ังท่ี 2 ท่ีจงัหวดัขอนแก่นเม่ือเดือนกรกฎำคม 2562 คร้ังท่ี 3 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือเดือนตุลำคม 

2562 และคร้ังท่ี 4 ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหำนครเม่ือเดือนธันวำคม 2562 ซ่ึงเป็นกำรแข่งขนัท่ีไดรั้บกำร

รับรองจำกรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์

เดือนพฤศจิกำยน 

• บริษทัไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุน้ของบริษทั คิง ออฟ ออโต ้โปรดกัท ์จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดั

งำนแสดงรถยนตมื์อสอง และรถใหม่ ภำยใตช่ื้องำน “Fast Auto Show” โดยไดข้อซ้ือหุน้จ ำนวน 15% 

ของทุนจดทะเบียน เพ่ือร่วมเป็นพนัธมิตรกับผูจ้ดังำนแสดงยำนยนต์รำยย่อย และเป็นกำรขยำย

โอกำสทำงธุรกิจในอนำคต 

• บริษทัไดร่้วมจดัตั้งบริษทัใหม่ ระหว่ำง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) กบั 

บริษทั วำยดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เพ่ือเป็นกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นดิจิตลัมีเดีย และเพ่ิมช่องทำงใน

กำรจดัเกบ็ขอ้มูลผำ่นแอปพลิเคชนัในช่ือ “Car Buddy by GPI” ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีใชค้น้หำอู่หรือ

ศูนยบ์ริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต ์ตำมประเภทของกำรซ่อมบ ำรุงและยี่หอ้ของรถยนต ์

2563 เดือนมกรำคม 

• บริษทัไดมี้กำรจดังำน Yangon International Motor Show ท่ีประเทศเมียนมำข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 โดยจดั

ข้ึนระหว่ำงวนัท่ี 21-23 มกรำคม 2563 โดยมีผูเ้ขำ้ชมงำนรวม 21,596 คน โดยมีบริษทัรถยนตเ์ขำ้ร่วม

กำรจดัแสดง 15 บริษทั และมียอดจ ำหน่ำยรถยนตภ์ำยในงำนทั้งส้ิน 272 คนั 

เดือนมีนำคม 

• บริษทัมีกำรประกำศเล่ือนกำรจดังำน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 41 จ ำนวนสองคร้ัง

ติดต่อกนั สืบเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 โดยมีกำรเล่ือนกำรจดังำนรอบแรก

จำกเดิมวนัท่ี 25 มีนำคม – 2 เมษำยน 2563 เป็นวนัท่ี 22 เมษำยน – 3 พฤษภำคม 2563 และมีกำรเล่ือน

กำรจดังำนอีกคร้ังโดยในกำรเล่ือนจดักำรคร้ังท่ีสอง ไดมี้กำรเล่ือนมำจดัเป็นวนัท่ี 15 -26 กรกฏำคม 

2563 โดยมีกำรใชม้ำตรำกำรป้องกนัและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ทั้งก่อน

เขำ้งำน และภำยในงำน 

• บริษทัไดมี้กำรริเร่ิมจดักำรแข่งขนัอีสปอร์ตภำยใตช่ื้อ GP e-Racing ซ่ึงเป็นกำรจดักำรแข่งขนัใน

รูปแบบเกมส์ออนไลน์และมีกำรถ่ำยทอดลงในส่ือออนไลน์ต่ำงๆ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ชมงำนเติบโตมำกข้ึนถึง 

300% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยทั้งน้ีไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจำกมำตรำกำรล็อกดำวจำกกำรแพร่

ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ส่งผลให้ผูช้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และส่งผลต่อเน่ืองท ำให้มี
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ลูกคำ้ค่ำยรถยนต์หลำยแห่งให้ควำมสนใจในกำรเขำ้มำเป็นสปอนเซอร์ในกำรจดัเกมส์กำรแข่งขนั

อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงส้ินปี โดยสำมำรถติดตำมรำยละเอียดรำยกำรจัดกำรแข่งขันทั้ งปี ได้ทำง 

Opportunity day ในไตรมำส 3/2563 

เดือนเมษำยน 

• บริษทัไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 

2563 ไดมี้กำรอนุมติัใหบ้ริษทัเขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จ ำกดั (“True Energy”) 

จ ำนวน 700,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.45 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยทั้งหมดของ   True energy 

ส่งผลให ้True Energy มีสถำนะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั 

เดือนพฤศจิกำยน 

• มีกำรจดักำรแข่งขนั Thailand E-Project 2020 ซ่ึงเป็นกำรแข่งขนัมอเตอร์สปอร์ตรูปแบบพลงังำน

สะอำด ภำยใตก้ำรรับรองรำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) เพ่ือรณรงค์กำรใชย้ำน

ยนต์พลงังำนไฟฟ้ำ ลดปัญหำมลพิษท่ีก ำลงัรุนแรงในประเทศไทย และทัว่โลก ประกอบดว้ยกำร

แข่งขนั E-Kart (รถคำร์ทไฟฟ้ำ), e-Racing (เกมส์ Simulator) และ E-Auto Khana (รถยนตไ์ฟฟ้ำ) โดย

มุ่งเนน้ให้เกิดกำรลดกำรใชพ้ลงังำนน ้ ำมนัสนบัสนุนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำซ่ึงเป็นพลงังำนสะอำด

ทดแทน โดยในปีน้ีเป็นกำรจดัแข่งขนัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยไดจ้ดัแถลงข่ำวกำรจดักำรแข่งขนัอย่ำง

เป็นทำงกำรท่ีรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2563 
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โครงสร้างรายได้ 

 

 

งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และ

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
628.56 84.48 617.53 84.15 437.84 84.40 

2. กลุ่มธุรกิจส่ือออนไลนแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์ 50.83 6.83 49.92 6.80 42.99 8.29 

3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์ 51.96 6.98 51.88 7.07 28.59 5.51 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 731.65 98.29 719.33 98.02 509.41 98.20 

รำยไดอ่ื้น 12.72 1.71 14.56 1.98 9.35 1.80 

รำยไดร้วม 744.37 100.00 733.89 100.00 518.76 100.00 

 

สัดส่วนรายได้ ณ งวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

  

 

 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

84% 8% 6%

กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดง
สินค้าและกจิกรรมส่งเสริม

การตลาด 

กลุ่มธุรกจิส่ือออนไลน์และ    
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

สภาวะการแข่งขันในแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกิจจดังำนแสดงสินคำ้ 

อุตสำหกรรมกำรจัดแสดงมหกรรมยำนยนต์ภำยในประเทศไทย ถือว่ำมีกำรแข่งขันในระดบักลำง 

กล่ำวคือผูจ้ดังำนแสดงมหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย ปัจจุบนัมีอยู่ดว้ยกนั 3 รำย โดยช่วงเวลำในกำรจดังำน

แสดงจะถูกแบ่งออกตำมช่วงเวลำต่ำงๆตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินปี โดยกำรจดังำน Bangkok International Motor Show 

ของบริษทัจะจดัข้ึนในช่วง มีนำคม ถึง เมษำยนของทุกปี ดงันั้นผูจ้ดักำรงำนท่ีเหลืออีก 2 รำยจะจดังำนข้ึนในช่วง

กลำงปีและทำ้ยปี โดยสำเหตุหลกัท่ีบริษทัจดัระดบักำรแข่งขนัเป็นระดบักลำง เน่ืองจำกบริษทัมองวำ่  

- กลุ่มธุรกิจกำรจดัแสดงมหกรรมยำนยนตมี์อุปสรรคในกำรเขำ้มำแข่งขนัท่ีสูง (High Barrier to Entry) 

อนัเน่ืองมำจำกเหตุผลหลำยประกำร อำทิเช่น ธุรกิจจดักิจกรรมประเภทน้ีตอ้งอำศยัผูจ้ ัดงำนท่ีมี

ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรท่ีสูง และควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรของคู่คำ้ 

เป็นตน้  

- จ ำนวนผูจ้ดังำนท่ีมีกำรจดัเรียงตำมช่วงเวลำตลอดทั้งปี  

- กำรจดังำนแสดงมหกรรมยำนยนตถื์อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยของบริษทัรถยนต์ ดงันั้นรูปแบบใน

กำรจดักิจกรรมในแต่ละปีจ ำเป็นตอ้งเป็นมีกำรเปล่ียนแปลงและปรับปรุงรูปแบบกำรจดังำนอย่ำง

ต่อเน่ืองเพ่ือสอดรับกบัควำมตอ้งกำรของคู่คำ้และผูบ้ริโภค  

- กำรจดักิจกรรมมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญในดำ้นส่ือและประชำสัมพนัธ์ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน

ควำมเช่ียวชำญของบริษทั สืบเน่ืองจำกประสบกำรณ์กำรจดังำนอยำ่งต่อเน่ืองยำวนำน 
 

กลุ่มธุรกิจส่ือออนไลน ์และส่ือส่ิงพิมพ ์

ในช่วงตน้ปี 2020 ก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ทำงดำ้นส่ือออนไลน์ มีกำรคำด

กำรว่ำเมด็เงินท่ีใชใ้นกำรโฆษณำส่ือทัว่โลกจะมีกำรเติบโตข้ึนร้อยละ 7.1 อย่ำงไรก็ดี จำกผลกระทบของกำรแพร่

ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ส่งผลให้เม็ดเงินส่ือไดรั้บผลกระทบอย่ำงมำก โดยหลงักำรเกิดข้ึนของโรคติด

เช้ือ COVID-19 ส่ือต่ำงๆ มีกำรปรับตวัลดลง ดงัน้ี ส่ือ Social Media ปรับตวัลดลงจำกร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9.8, 

Video Online จำกร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 5, Online Display จำกร้อยละ 14.3 เหลือร้อยละ 2.1, Search Engine จำก

ร้อยละ 12.4 เหลือร้อยละ 0.9, ในหมวดออนไลน์อ่ืนๆจำกร้อยละ 6.8 เหลือร้อยละ -10.3, ทีวีจำกร้อยละ 2.5 เหลือ

ร้อยละ -13.8, วิทยุจำกร้อยละ 1.8 เหลือร้อยละ -16.2, หนงัสือพิมพจ์ำกเดิมคำดกำรณ์ไวท่ี้ร้อยละ -5.9 เหลือร้อยละ  

-19.5, เมกำซีนจำกร้อยละ -5.6 เหลือร้อยละ -21.5 และโฆษณำจำกโรงภำพยนตร์จำกร้อยละ 5 เหลือร้อยละ -31.6 

โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี 2563 นั้น กลุ่มธุรกิจท่ีมีกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำหดตัวมำกท่ีสุดคือกลุ่มธุรกิจ
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ท่องเท่ียวและธุรกิจกิจกรรมบนัเทิง โดยทั้งน้ีมีกำรคำดกำรณ์เพ่ิมเติมว่ำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติด

เช้ือ COVID-19 จะส่งผลใหง้บกำรลงทุนในกำรโฆษณำหดตวัลงกวำ่ 1.5 ลำ้นลำ้นบำททัว่โลก 

กลุ่มธุรกิจส่ิงพิมพ ์

ในกลุ่มธุรกิจส่ิงพิมพ์นับเป็นอีกกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่ำง

ต่อเน่ืองตลอดทุกปี อนัเน่ืองมำจำกกำรเขำ้มำของส่ือออนไลน์ท่ีเขำ้ถึงไดง่้ำย ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคำ้ผูอ่้ำนหนงัสือพิมพ ์

หนงัสือเล่ม และนิตยำสำร เปล่ียนมำเสพขอ้มูลผำ่นส่ือออนไลนอ์ยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกลุ่มลูกคำ้ผูอ่้ำน

เดิมไดมี้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจำกกำรเสพขอ้มูลผำ่นกำรอ่ำนมำเป็นกำรเสพขอ้มูลผ่ำนกำรดูคลิปวีดิโอมำกข้ึน

ส่งผลให้กลุ่มผูส้นับสนุนและผูล้งโฆษณำมีกำรยำ้ยแพลทฟอร์มไปสู่ส่ือออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว โดยสภำพกำร

แข่งขนัในธุรกิจกลุ่มส่ิงพิมพห์ลงัจำกน้ีจะเป็นกำรแข่งขนัในรูปแบบอ่ืนท่ีต่ำงออกไป โดยจะไม่ใช่กำรเนน้กำรพิมพ์

ในปริมำณมำกเพ่ือใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำในเชิงตน้ทุนเหมือนในอดีตท่ีผำ่นมำ 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ในปี 2563 ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์โดยรวมมีกำรหดตวัลงอย่ำงชัดเจน โดยมียอดจ ำหน่ำยรถยนต์

ภำยในประเทศลดลงประมำณร้อยละ 24 จำกปีก่อน และมีมูลค่ำกำรส่งออกรถยนตไ์ปต่ำงประเทศลดลงท่ีประมำณ

ร้อยละ 24 เช่นเดียวกนั โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกโดยรวมทั้งปีประมำณ 590,000 ลำ้นบำท ซ่ึง

นบัเป็นยอดรวมมูลค่ำกำรส่งออกรถยนตน์อ้ยท่ีสุดในรอบ 8 ปี โดยมีผลกระทบหลกัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติด

เช้ือ COVID-19 ท่ีแพร่กระจำยไปทัว่โลก ส่งผลต่อเน่ืองถึงก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศ และตลำดส่งออกหด

ตวัอย่ำงรุนแรง ในส่วนของยอดจ ำหน่ำยรถยนตภ์ำยในประเทศ มีจุดต ่ำสุดในช่วงเดือนเมษำยน โดยมียอดจ ำหน่ำย

ทั้งเดือนอยูท่ี่ประมำณ 30,000 คนั อยำ่งไรกต็ำม กำรผลิตและจ ำหน่ำยรถยนตมี์แนวโนม้ฟ้ืนตวัในปี 2564-2565 จำก

ก ำลงัซ้ือและควำมมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกบัอุตสำหกรรมยงัไดแ้รงหนุนจำก 

(1) ควำมตอ้งกำรเปล่ียนรถใหม่จำกโครงกำรรถคนัแรกท่ีคำดว่ำยงัคงมีอยู่ (2) ควำมต่อเน่ืองของกำรลงทุนของ

ภำครัฐ และกำรขยำยตวัของธุรกิจคำ้ปลีกออนไลน์และโลจิสติกส์ช่วยหนุนควำมตอ้งกำรรถเพ่ือใชใ้นกำรพำณิชย ์

(3) ผูป้ระกอบกำรมีแผนเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่เพ่ือกระตุน้ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งรถยนตส์นัดำปภำยในและรถยนต์

ระบบไฟฟ้ำ (4) อำนิสงคจ์ำกเขตกำรคำ้เสรีอำเซียนจะช่วยหนุนตลำดส่งออกในภูมิภำค  

อุตสำหกรรมรถยนต์เป็นอุตสำหกรรมท่ีรัฐบำลไทยให้กำรส่งเสริมมำอย่ำงต่อเน่ือง กำรพฒันำใน

ระยะแรก (ปี 2504-2513) จะเนน้กำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเขำ้ โดยรัฐบำลออกมำตรกำรหลำยดำ้นเพ่ือดึงดูดกำร

ลงทุนในอุตสำหกรรมประกอบรถยนต ์อำทิ กำรใหสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี กำรลดอตัรำภำษีน ำเขำ้ช้ินส่วนครบชุด

สมบูรณ์ (Completely Knocked-Down: CKD ) ซ่ึงใช้ในกำรประกอบรถยนต์ และกำรปรับข้ึนภำษีน ำเขำ้รถยนต์
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ประกอบส ำเร็จรูป (Completely Built-up: CBU) จำกต่ำงประเทศในอตัรำสูงเพ่ือจ ำกดักำรน ำเขำ้รถยนตม์ำจ ำหน่ำย

ภำยในประเทศ ตั้งแต่ปี 2514 เป็นตน้มำ รัฐบำลออกนโยบำยเพ่ือสร้ำงควำมเขม้แข็งใหก้บัอุตสำหกรรมรถยนตใ์น

ประเทศ โดยส่งเสริมกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนตเ์พ่ือรองรับกำรเติบโตในระยะหนำ้ อำทิ (1) กำรปรับข้ึนภำษีน ำเขำ้

ช้ินส่วน CKD และรถยนต์ส ำเร็จรูป (2) กำรบงัคบัใชช้ิ้นส่วนฯ ท่ีผลิตในประเทศ โดยก ำหนดเป็นสัดส่วน Local 

Content Requirements (3) กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ นโยบำยขำ้งตน้ส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรผลิต

ช้ินส่วนฯเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ขณะท่ีห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมรถยนต์มีควำมเขม้แข็งข้ึนอย่ำงเป็นล ำดบั 

สะทอ้นจำกปัจจุบนักำรผลิตรถยนตใ์นไทยใชช้ิ้นส่วนฯ ท่ีผลิตภำยในประเทศคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของ

มูลค่ำช้ินส่วนท่ีใชใ้นกำรผลิตรถยนตท์ั้งหมด 

ดำ้นสถำนะของอุตสำหกรรมรถยนตไ์ทยในตลำดโลก (ขอ้มูลปี 2562) พบว่ำประเทศไทยมีปริมำณกำร

ผลิตรถยนตทุ์กประเภทเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก อนัดบั 5 ของเอเชีย และอนัดบั 1 ของอำเซียน 

ภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำ 

สภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำในปี 2563 มีมูลค่ำโดยรวมอยูป่ระมำณ 7 หม่ืนลำ้น ซ่ึงมีมูลค่ำต ่ำสุดในรอบ 

20 ปี ใกลเ้คียงวิกฤตตม้ย  ำกุง้ โดยในปี 2563 มูลค่ำเงินโฆษณำในอุตสำหกรรมลดลงประมำณร้อยละ 20 โดยปัจจยั

หลกัเกิดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้มีกำรล็อกดำวและปิดกิจกำรหลำยภำคส่วน 

ส่งผลต่อเน่ืองใหผู้ป้ระกอบกำรหลำยแห่งมีกำรปิดกำรด ำเนินงำน อำทิเช่น ธุรกิจคำ้ปลีก และ ร้ำนอำหำร ส่งผลให้

ผูป้ระกอบกำรมีกำรตดัทอนค่ำโฆษณำสินคำ้ในหลำยประเภท อำทิ ป้ำยโฆษณำภำพน่ิง และป้ำยโฆษณำสินคำ้ใน

หำ้งโมเดิร์นเทรด อยำ่งไรกดี็ในส่ือออนไลน ์ยงัคงมีกำรเติบของค่ำโฆษณำอยำ่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมำจำกกำรเติบโต

ของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสำมำรถเช่ือมต่อไดส้ะดวกและมีรำคำท่ีเขำ้ถึงได ้ในขณะท่ีค่ำโฆษณำ

ในบำงหมวด อำทิเช่น หนงัสือพิมพ ์ , แม็กกำซีน , ทีวี , วิทยุ รวมถึง โฆษณำในโรงหนังยงัคงมีกำรหดตวัอย่ำง

ต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ดี ส่ือออนไลน์เองก็ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 มำกเช่นกนั 

ซ่ึงส่ือออนไลนน์บัวำ่มีกำรเติบโตต ่ำสุดในรอบ 10 ปี  

ภำพรวมของปี 2563 และปีหน้ำ 2564 ส่ือออนไลน์และส่ือนอกบำ้น(Out of Home) จะโตข้ึน แต่ส่ือ

ดั้งเดิมอย่ำง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพจ์ะยงัคงถดถอยอย่ำงต่อเน่ือง โดยจะเร่ิมเห็นสัดส่วน (Media Mix) ของส่ือ

โทรทศัน์ ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 และส่ือส่ิงพิมพ์จะต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ตั้งแต่ปีน้ี ซ่ึงถือว่ำเร็วกว่ำท่ีผูเ้ช่ียวชำญหลำยฝ่ำย

คำดกำรณ์ไวก่้อนหนำ้น้ี 

ภำวะอุตสำหกรรมส่ิงพิมพ ์

เป็นท่ีทรำบกนัดีว่ำอุตสำหกรรมส่ิงพิมพน์ั้นมีกำรหดตวัลงทุกปี ในประเภทของสินคำ้ในกลุ่มหนงัสือ

และนิตยำสำร สืบเน่ืองจำกกำรเติบโตและพฒันำกำรของส่ือออนไลน์และกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีท่ีง่ำยข้ึน ส่งผลให้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหนัมำเสพส่ือในรูปแบบออนไลน์มำกข้ึน โดยยงัคง
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มีกลุ่มผูบ้ริโภคเฉพำะกลุ่มท่ียงัคงซ้ือหนงัสือในรูปเล่มอ่ำน อยำ่งไรกดี็ บริษทัมองวำ่ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรพิมพ์

อำจมีควำมตอ้งกำรท่ีลดลงในบำงชนิดสินคำ้ แต่ในกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์หรือ ดิจิตอลแพ๊กเกจจ้ิง กลบัมีกำร

ควำมตอ้งกำรท่ีเพ่ิมเร่ือยๆสอดคลอ้งกบักำรเติบโตของธุรกิจในกลุ่มคำ้ปลีกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งน้ีในกลุ่ม

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑย์งัมีกำรปรับตวัในเชิงบวกส ำหรับผูท่ี้อยู่ในในห่วงโซ่วงกำรอุตสำหกรรมจำกทัว่โลก อยำ่งไร

ก็ดีพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยออนไลน์ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีท ำให้อุตสำหกรรมกำรพิมพแ์ละ

กำรบรรจุภณัฑย์งัคงเติบโต ไม่ว่ำจะเป็นสินคำ้ประเภทอำหำร และเคร่ืองด่ืม ไปจนถึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นของใชใ้น

ชีวิตประจ ำวนั ลว้นตอ้งใชแ้พก็เกจจ้ิงทั้งส้ิน ทั้งน้ี ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบนั นบัว่ำเป็นตลำดกำรพิมพบ์รรจุ

ภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุด โดยมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 42  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีระบุในหัวข้อน้ีเป็นปัจจัยควำมเส่ียงท่ีบริษทั เห็นว่ำมีนัยส ำคัญ และอำจก่อให้เกิด

ผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทั 

นอกเหนือจำกควำมเส่ียงท่ีระบุในรำยงำนฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัยงัไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ี หรือ

เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัพิจำรณำในขณะน้ีแลว้ เห็นวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิการจดังานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

1.1 ความเส่ียงด้านการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งที่เพิม่ขึน้ 

ปัจจุบันบริษทัเป็นผูน้ ำในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยเฉพำะสินค้ำใน

อุตสำหกรรมยำนยนต ์อยำ่งไรกดี็ในช่วงระยะเวลำหลำยปีท่ีผำ่นมำ ไดมี้ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมด ำเนินธุรกิจ

จดัแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ทั้งในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบังำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทัหรือในรูปแบบ

อ่ืน เช่น กำรจดังำนในหำ้งสรรพสินคำ้ และกำรจดังำนในหวัเมืองหลกั เช่น สงขลำ ขอนแก่น และนครรำชสีมำ เป็น

ตน้ รวมทั้งปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีใหบ้ริกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด เร่ิมมีกำรจดัแสดงและ

ซ้ือขำยรถยนต์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์มำกข้ึน จึงสำมำรถท ำให้เขำ้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงมำกยิ่งข้ึน จึงอำจส่งผลให้

กำรแข่งขนัของธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้มีควำมรุนแรงมำกข้ึน และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ

กำรเงินของบริษทัได ้ 

อย่ำงไรก็ตำมงำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัถือเป็นงำนแสดงยำนยนต์ท่ีมีขนำดใหญ่

ในประเทศไทย มีมำตรฐำนในกำรจัดงำนเป็นท่ียอมรับในระดับสำกลจนได้รับกำรรับรองจำก  Organisation 

Internationale des Construceurs d’Automobiles (OICA) ซ่ึงเป็นสมำคมท่ีรับรองกำรจดังำนมหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก เพียงประเทศละ 1 งำนเท่ำนั้น จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั เม่ือเทียบกบัคู่แข่งรำยอ่ืนๆ 

กล่ำวคือ งำนของบริษทัเป็นงำนท่ียิ่งใหญ่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน โดยมีพ้ืนท่ีจดังำนกว่ำ 170,000 ตำรำงเมตร และ

มีผูเ้ขำ้ชมงำนไม่ต ่ำกวำ่ 1 ลำ้นคนข้ึนไป แลว้ยงัเป็นท่ียอมรับจำกผูผ้ลิตยำนยนตช์ั้นน ำต่ำงๆ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรใน

อุตสำหกรรมยำนยนตใ์หค้วำมส ำคญัในกำรน ำนวตักรรมยำนยนตใ์หม่ๆ เขำ้มำแสดงในงำนของบริษทั ซ่ึงยงัเป็นจุด

แขง็กวำ่กำรจดัแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ทั้งในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบังำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทัหรือ

ในรูปแบบอ่ืนท่ียงัมีไม่เต็มรูปแบบเท่ำเทียมกบังำนของบริษทั นอกจำกน้ี บริษทัยงัเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นงำนจดัแสดง

สินคำ้ และกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสินคำ้อ่ืนๆ โดยเฉพำะสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ซ่ึงมีควำมช ำนำญ

ในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นน้ีมำนำนกว่ำ 40 ปี บริษทัจึงมีประสบกำรณ์อย่ำงมำก ในกำรประสำนงำนกบัส่ือวิทยุ 

โทรทศัน์ รวมถึงส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์และส่ือมวลชนทุกแขนง บริษทัยงัเป็นผูผ้ลิตส่ือออนไลน์และ
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ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัยำนยนต์ ซ่ึงถือเป็นช่องทำงส ำคญัช่องทำงหน่ึงในกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพนัธ์งำนแสดง

สินคำ้ของบริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี 

1.2 ความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และความไม่

แน่นอนทางการเมือง 

กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจจำกปัจจยัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

โดยเฉพำะนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ เช่น โครงกำรเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor) โครงกำรสนบัสนุนกำรใชร้ถ ECO Car เฟส 2 และกำรส่งเสริมใหใ้ชย้ำนยนตไ์ฟฟ้ำ (Electric 

Vehicle) เป็นตน้ รวมถึงควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง เช่น กำรชุมนุมประทว้งของกลุ่มต่ำงๆ เป็นตน้ ซ่ึงอำจจะ

ส่งผลกระทบต่อสถำนท่ีจดังำน และสภำวะเศรษฐกิจรอบโลกท่ีเกิดกำรชะลอตวัในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปัจจยั

เหล่ำน้ีอำจส่งกระทบต่อกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมจดังำนแสดงสินคำ้ของผูป้ระกอบกำรและผูเ้ขำ้ร่วมชมงำน กำร

ตดัสินใจว่ำจำ้งบริษทัจดังำนส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ รวมทั้งจ ำนวนผูเ้ขำ้ชมงำน ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัส ำคญัของ

ควำมส ำเร็จในกำรจดังำน ซ่ึงหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีร้ำยแรง เช่น น ้ำท่วมอย่ำงรุนแรง หรือเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ

ทำงกำรเมืองท่ีรุนแรง บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งยกเลิกหรือเล่ือนกำรจดังำนแสดงสินคำ้ จึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำร

ด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั 

อยำ่งไรกต็ำม จำกกำรท่ีงำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัเป็นงำนแสดงสินคำ้ท่ีไดรั้บกำร

ยอมรับในระดบัสำกลจึงสำมำรถจดังำนไดเ้ป็นประจ ำทุกปี ท ำใหท่ี้ผำ่นมำมีผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์

ส่วนใหญ่เขำ้ร่วมงำนอย่ำงสม ่ำเสมอทุกปีและมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรเขำ้ร่วมงำนเพ่ิมข้ึนทุกปี รวมไปถึงจ ำนวนผู ้

เขำ้ชมงำนท่ีกเ็พ่ิมข้ึนทุกปีเช่นกนั แมจ้ะอยูใ่นช่วงสภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั หรือมีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง จึง

ยงัถือเป็นธุรกิจหลกัท่ีสร้ำงรำยไดใ้ห้กบับริษทั นอกจำกน้ีในดำ้นกำรบริหำรกำรจดังำน บริษทัมีนโยบำยท่ีจะเพ่ิม

ฐำนลูกคำ้และมีกำรเขำ้ไปถือหุ้นกบับริษทัท่ีจดังำนแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์รำยย่อย รวมถึงกระจำย

กำรจดังำนท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในกำรเป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรจดังำน

แสดงสินคำ้รวมถึงใหมี้ควำมเขม้แขง็มำกยิ่งข้ึนและยงัเป็นกำรเพ่ิมรำยไดใ้หก้บับริษทัอีกดว้ย 

1.3 ความเส่ียงเร่ืองสถานที่จดังานแสดงสินค้า 

สถำนท่ีจดังำนแสดงสินคำ้ท่ีเหมำะสมถือเป็นปัจจยัส ำคญัหน่ึงท่ีท ำให้กำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั

ประสบควำมส ำเร็จ โดยในปัจจุบนัสถำนท่ีหลกัท่ีบริษทัใชใ้นกำรจดังำนแสดงสินคำ้ คือ ศูนยแ์สดงสินคำ้และกำร

ประชุมอิมแพค็ เมืองทองธำนี เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีจดังำนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยสำมำรถรองรับงำนแสดง

สินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริษทัได ้แต่เน่ืองจำกยงัมีขอ้จ ำกดัในเร่ืองของสถำนท่ีจดังำนแสดงสินคำ้ท่ี

ต้องกำรพ้ืนท่ีจัดงำนขนำดใหญ่โดยเฉพำะพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงหำกบริษทัไม่สำมำรถใช้สถำนท่ี

ดงักล่ำวในกำรจดัแสดงสินคำ้ได ้รวมไปถึงกำรขอปรับค่ำใชบ้ริกำรพ้ืนท่ีจดัแสดงงำนจำกเจำ้ของพ้ืนท่ี กอ็ำจส่งผล
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กระทบต่อกำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ควำมน่ำเช่ือถือ รวมถึงอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และ

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดเ้ร่ิมจดังำน Bangkok International Motor Show ท่ีศูนยแ์สดงสินคำ้และกำรประชุม

อิมแพค็ เมืองทองธำนี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษทัไดร่้วมงำนกบัเจำ้ของพ้ืนท่ี

ดว้ยควำมสมัพนัธ์ท่ีดีมำโดยตลอด และกำรจดังำน Bangkok International Motor Show รวมถึงกำรจดังำน Bangkok 

Used Car Show ของบริษทัถือเป็นงำนท่ีมีขนำดใหญ่เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ซ่ึงยงัเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงใหก้บั

ประเทศไทยในดำ้นกำรแสดงควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงอุตสำหกรรมยำนยนตร์วมถึงกำรน ำนวตักรรมยำนยนตใ์หม่ๆ 

ระดบัโลก ท่ีค่ำยรถน ำมำร่วมจดัแสดงในงำนดงักล่ำว และยงัเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงใหก้บัศูนยแ์สดงสินคำ้และกำร

ประชุมอิมแพค็ เมืองทองธำนี เพรำะฉะนั้น บริษทัจึงเช่ือมัน่ว่ำ บริษทัจะไดรั้บควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีกบัเจำ้ของ

พ้ืนท่ีจดังำนต่อไปในอนำคต 

1.4    ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

จำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ในปี 2563 ดว้ยปัจจยัดำ้นควำมปลอดภยัและควำม

ไม่แน่นอน รวมถึงประกำศจำกทำงภำครัฐ ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเล่ือนกำรจดังำน Bangkok International Motor Show 

ออกไปจำกเดิมท่ีจดัในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน เป็นช่วงเดือนกรกฎำคม โดยบริษทัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบกำรจดั

งำนเป็นแบบ New Normal  ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยั SHA จำกกำรท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ กรมควบคุมโรค กรมอนำมยั กรมสนบัสนุนบริกำร

สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ฯลฯ นอกจำกน้ี บริษทัไดมี้กำรจ ำลองบรรยำกำศกำรจดังำนสู่โลกออนไลน ์(Virtual 

Motor Show) เพ่ิมทำงเลือกใหผู้ท่ี้ตอ้งกำรเลือกซ้ือรถยนต ์เพ่ือรับมือกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว   

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับมือกบัสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID -19 อย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรติดตำม

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด นโยบำยจำกภำครัฐและมำตรกำรป้องกนัอยำ่งใกลชิ้ด อีกทั้งไดมี้กำรประสำนงำนกบัผู ้

มีส่วนไดเ้สียทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อควำมคำดหวงัและควำมพึงพอใจ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด โดยค ำนึงถึงปัจจยัดำ้นควำมปลอดภยัเป็นส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำ

เสถียรภำพทำงกำรเงิน  กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนและควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือใหส้ำมำรถขบัเคล่ือน

ธุรกิจต่อไปได ้

เพ่ือลดผลกระทบจำก COVID-19 ต่อผลประกอบกำรและรักษำสภำพคล่องของธุรกิจ  บริษทัไดมี้มำตรกำร

ลดค่ำใชจ่้ำยอำทิ  กำรปรับลดงบประมำณในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร กำรปรับรูปแบบและ

กระบวนกำรท ำงำน รวมถึงกำรขอวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินไวใ้นกรณีฉุกเฉิน ทั้งน้ี ในส่วนของพนักงำน 

บริษทัมีนโยบำยใหท้ ำงำนแบบ Work from home  และมีนโยบำยกำรจดัซ้ือประกนั COVID-19 ใหพ้นกังำน รวมถึง
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กำรจดัให้มีกำรคดักรอง สวมใส่หน้ำกำก ลำ้งมือบ่อยๆ รักษำระยะห่ำง ท ำควำมสะอำดจุดสัมผสับ่อย และกำร

ประชำสมัพนัธ์ใหค้วำมรู้พนกังำนในกำรป้องกนัตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่สถำนท่ีท ำงำนมีควำมปลอดภยั  

1.5  ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากธุรกจิจัดงานแสดงสินค้าระหว่างปีบัญชี 

รำยไดห้ลกัของธุรกิจงำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทัมำจำกกำรจดังำน Bangkok International Motor Show 

ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี ท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรจดังำนเป็นจ ำนวน

มำกในช่วงเวลำดงักล่ำว ส่งผลใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำร และผลก ำไรสุทธิจำกธุรกิจจดังำนแสดงสินคำ้ไม่

สม ่ำเสมอในแต่ละไตรมำส เพรำะท ำให้กำรรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรจดังำน Bangkok International Motor 

Show ในไตรมำส 1 และ 2 จะข้ึนอยู่กบัจ ำนวนวนัจดังำนในแต่ละไตรมำส ซ่ึงอำจแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละปี โดย

รำยละเอียดจ ำนวนวนัจดังำนส ำหรับงวดปี 2562 และ ปี 2563 เป็นดงัน้ี 

 
งำน Bangkok International Motor Show 

คร้ังท่ี 40 งวดปี 2562 

งำน Bangkok International Motor Show 

คร้ังท่ี 41 งวดปี 2563 

วนัท่ีจดังำน 
วนัท่ี 25 มีนำคม 2562  

ถึงวนัท่ี 7 เมษำยน 2562 

วนัท่ี 13 กรกฎำคม 2563 

ถึงวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2563 

จ ำนวนวนัในไตรมำส 1 7 วนั 0 วนั 

จ ำนวนวนัในไตรมำส 2 7 วนั 0 วนั 

จ ำนวนวนัในไตรมำส 3 0 วนั 14 วนั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยท่ีจะเพ่ิมงำนแสดงสินคำ้ในช่วงเวลำอ่ืนๆ ของปีอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมรำยได ้

และลดควำมผนัผวนของรำยไดจ้ำกธุรกิจงำนแสดงสินคำ้ ซ่ึงบริษทัไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจ

เก่ียวกบักำรจดังำนแสดงรถยนตมื์อสอง และรถใหม่ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงพนัธมิตรกบัผูจ้ดังำนแสดงยำนยนตร์ำยยอ่ย 

และเป็นกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต รวมทั้งบริษทัยงัมีรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่

ท่ีเป็นลกัษณะออนไลน์มำกข้ึน จึงท ำใหเ้ขำ้ถึงผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และกลุ่มธุรกิจรับจำ้ง

พิมพซ่ึ์งช่วยลดควำมผนัผวนของรำยไดข้องบริษทัในแต่ละไตรมำส และยงัเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หบ้ริษทัไดเ้พ่ิมเติม

จำกเดิมอีกดว้ย 

1.6 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองส่ือที่ใช้ในการน าเสนอ 

ในปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอในงำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด

ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลยีมลัติมีเดีย เทคโนโลยีดำ้นแสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่ำงๆ โดยในกำรจดั

งำนแสดงสินคำ้ และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ ไดน้ ำเทคโนโลยีเหล่ำน้ีมำใชเ้พ่ือเป็นกำรดึงดูดผูเ้ขำ้ร่วมชม



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 17 

งำน ดงันั้น หำกบริษทัไม่พฒันำหรือมีควำมพร้อมดำ้นเทคโนโลยีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ อำจส่งผล

กระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัของเทคโนโลยีส่ือท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดั

ใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และพนัธมิตรหลกัเขำ้ศึกษำดูงำนดำ้นเทคโนโลยีดงักล่ำว รวมถึงไดเ้ดินทำงไปชมงำนแสดง

สินคำ้ในต่ำงประเทศอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น งำน Frankfurt Motor Show งำน Paris Motor Show และงำน Tokyo Motor 

Show เป็นตน้ เพ่ือให้บริษทักำ้วทนักำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดงักล่ำวแลว้น ำกลบัมำปรับปรุงและพฒันำ

รูปแบบกำรจดัแสดงสินคำ้ให้มีควำมทนัสมยัน่ำสนใจ เพ่ือดึงดูดประชำชนให้เขำ้มำร่วมชมงำน ทั้งน้ี ในปัจจุบนั

งำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัจดัเป็นงำนแสดงสินคำ้ท่ีมีกำรพฒันำและน ำเทคโนโลยีในกำร

น ำเสนอท่ีทนัสมยัท่ีสุดงำนหน่ึงในประเทศไทย 

2 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

2.1 ความเส่ียงจากภาวะผนัผวนของอุตสาหกรรมโฆษณา 

รำยไดห้ลกัจำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทั คือ รำยไดจ้ำกค่ำโฆษณำ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ค่ำใชจ่้ำยในกำร

โฆษณำของผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จะผนัแปรตำมภำวะเศรษฐกิจ กล่ำวคือ ในช่วงเวลำท่ีภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั 

ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนมีกำรชะลอตวัลงดว้ย และจะรวมไปถึงประชำชนเกิดกำรชะลอตวัในกำร

บริโภคสินคำ้ จนส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ตอ้งจดัสรรค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรโฆษณำอย่ำงระมดัระวงั ซ่ึงอำจจะ

ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษทั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำว จึงไดมุ่้งเนน้กำรเพ่ิมศกัยภำพในกำร

แข่งขนั กล่ำวคือ บริษทัไดป้รับแนวทำงกำรขำยโฆษณำในนิตยสำรหรือแบนเนอร์ในหนำ้เวบ็ไซต์ โดยพยำยำม

รักษำลูกคำ้ท่ีมีอยู ่และพฒันำหรือเพ่ิมเติมกำรใหบ้ริกำรผลิตเน้ือหำ (Content) ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้บริษทัรถ

หรืออุปกรณ์บ ำรุงรักษำและประดับยนต์ต่ำงๆ ให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน เพ่ือใช้ในกำรท ำกำรตลำดและ

ประชำสัมพนัธ์ ตลอดจนกำรให้บริกำรท ำกำรตลำดแบบดิจิทลักบัลูกคำ้แบบครบวงจรตั้งแต่กำรผลิตเน้ือหำ กำร

น ำไปประชำสัมพนัธ์ จนถึงกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดหรือส่งเสริมกำรขำย เน่ืองจำกบริษทัประกอบธุรกิจ

ให้บริกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด บริษทัจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสำมำรถให้บริกำรโฆษณำควบคู่ไปกบักำรจดัอี

เวนทต่์ำงๆ ได ้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำ 

2.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันในกลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพิมพ์  

ปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรส่ือส่ิงพิมพส่์วนใหญ่จะมีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ตำมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยหนัไปบริโภคส่ือประเภทออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดียมำกข้ึนนั้น ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรตอ้ง

ปรับเปล่ียนวิธีกำรน ำเสนอใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคดว้ย จึงท ำใหเ้ร่ิมเกิดกำรแข่งขนัสูงในกำรผลิตเน้ือหำส ำหรับ
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ส่ือออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและช่องทำงกำรเผยแพร่ในปัจจุบนัท่ีมีอยู่หลำยช่องทำง ท ำให้

สำมำรถผลิตส่ือออนไลนไ์ดง่้ำยมำกข้ึน จึงท ำใหเ้กิดคู่แข่งรำยใหม่เขำ้มำอยำ่งต่อเน่ือง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้บริษทัมีควำมช ำนำญและเขำ้ใจใน

ควำมตอ้งกำรของกลุ่มผูอ่้ำนเป้ำหมำยไดเ้ป็นอยำ่งดี และบริษทัสำมำรถน ำเสนอเน้ือหำท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของ

ผูอ่้ำน ทั้งน้ี ในปัจจุบนันิตยสำรของบริษทัโดยเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนตจ์ดัเป็นนิตยสำรท่ีไดรั้บควำมนิยมเป็น

อย่ำงสูงในประเทศไทย นอกจำกน้ี บริษทัยงัติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีกำรพิมพอ์ย่ำงใกลชิ้ด และ

พฒันำโรงพิมพอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหง้ำนพิมพท์นัสมยั และมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับของลูกคำ้อยูเ่สมอ ทั้งน้ี ในปีท่ี

ผำ่นมำบริษทั ไดด้ ำเนินกำรจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยั ส ำหรับงำนพิมพแ์ลว้ เพ่ือรองรับ

กำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจำกนิตยสำร โดยสำมำรถรับงำนประเภทงำนพิมพ์แพ็กเกจจ้ิงได ้ ซ่ึงเป็น

ตลำดท่ียงัมีแนวโน้มกำรเติบโตต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในธุรกิจรับจำ้งพิมพ์  

รวมทั้ง ยงัไดมี้กำรพฒันำส่ือออนไลน์ของบริษทัเอง แบ่งเป็นตำมเน้ือหำแต่ละประเภท โดยน ำเสนอผ่ำนหลำย

ช่องทำง อำทิ ส่ืออินเตอร์เน็ตออนไลน์ Facebook และช่อง YouTube เป็นตน้ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำท่ีน ำเสนอใน

รูปแบบนิตยสำร เพ่ือตอบรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีเปล่ียนไปดว้ย และยงัเป็นกำรเพ่ิมรำยไดใ้หก้บั

บริษทัอีกช่องทำงหน่ึง 

2.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของต้นทุนราคากระดาษ 

ตน้ทุนหลกัของธุรกิจส่ิงพิมพ ์คือ ตน้ทุนกระดำษอำร์ต และกระดำษปอนด์ ของตน้ทุนจำกกลุ่มธุรกิจส่ือ

ส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์โดยบริษทัใชก้ระดำษท่ีผลิตจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงไดส้ั่งซ้ือ

กระดำษทั้ งหมดจำกผูจ้ ัดจ ำหน่ำยกระดำษในประเทศ กระดำษถือเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity) ซ่ึงกำร

เคล่ือนไหวของรำคำจะแปรผนัตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและปริมำณกำรผลิตของผูผ้ลิตและตำมทิศทำงภำวะ

เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก ำหนดรำคำอำ้งอิงในตลำดโลก กำรเปล่ียนแปลงของรำคำ

กระดำษจึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั 

อยำ่งไรกดี็ บริษทัมีประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำเป็นเวลำนำน ท ำใหผู้บ้ริหำรของบริษทั

เขำ้ใจถึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกระดำษในตลำดโลกเป็นอย่ำงดี จึงจะมีกำรสั่งซ้ือกระดำษใหมี้ปริมำณท่ีเหมำะสม

กบักำรผลิต โดยมีกำรตกลงรำคำและปริมำณสั่งซ้ือกระดำษกบัผูจ้  ำหน่ำยกระดำษล่วงหนำ้ 1 ปี รวมทั้งยงัมีนโยบำย

กำรบริหำรจดักำรจุดจ ำหน่ำยหนงัสือท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือควบคุมปริมำณกำรคืนหนงัสือใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 

นอกจำกน้ี หำกรำคำกระดำษมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนมำก บริษทัอำจจะพิจำรณำสั่งซ้ือกระดำษเขำ้มำส ำรอง

มำกข้ึนเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จำกนโยบำยดงักล่ำวท ำใหท่ี้ผ่ำนมำยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรเพ่ิมข้ึน

ของรำคำกระดำษอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 19 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินถาวรหลกั สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนทีส่ าคัญ 

ลกัษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษทัใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายการ มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดิน 66.42 เป็นเจำ้ของ 

อำคำร 23.20 เป็นเจำ้ของ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 8.86 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองตกแต่ง 1.23 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองจกัร 35.10 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 8.71 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 7.37 เป็นเจำ้ของ 

ยำนพำหนะ 15.17 เป็นเจำ้ของ 

สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 14.04 เป็นเจำ้ของ 

รวม 178.09  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2563 เท่ำกับ 10.14  ล้ำนบำท  โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมระหวำ่งติดตั้ง เป็นตน้ 

 

ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัท ำสัญลกัษณ์งำนส ำหรับงำน Bangkok 

International Motor Show ซ่ึงด ำเนินกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้กบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้ และอยู่

ในระหว่ำงกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ส ำหรับงำน Bangkok Used Car Show โดยคำดว่ำจะสำมำรถ

จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ส ำหรับงำนดงักล่ำวไดภ้ำยในปี 2563 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของบริษทั มีดงัน้ี 
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เคร่ืองหมายการค้า ช่ืองาน 

 

Bangkok International Motor Show 

 

Bangkok Used Car Show 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัจะส่งบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั
ย่อยหรือบริษทัร่วม เพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วม เพ่ือก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพ่ือใหก้ำร
ด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีเหมำะสม และสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษทัโดยรวม นอกจำกน้ี ตวัแทนของ
บริษทัมีหนำ้ท่ีติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยำ่งใกลชิ้ด และรำยงำนฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษทั 

ประกนัธุรกจิและการประกนัภัยทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดท้ ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์นซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 720-01112-1896 
ผูท้  ำประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำมคุม้ครอง วนัท่ี 28 เมษำยน 2563 ถึงวนัท่ี 28 เมษำยน 2566 
ควำมคุม้ครอง ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น รวมถึงภยัเพ่ิมเติม และเง่ือนไขพิเศษ 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 27,445,289 บำท 
ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนั  ส่ิงปลูกสร้ำงตวัอำคำร (ไม่รวมรำกฐำน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอำคำร 

อำคำรยอ่ย ร้ัว ก ำแพง และประตู 

 สต๊อกสินคำ้ต่ำงๆ ท่ีอยูภ่ำยในโกดงัเกบ็สินคำ้ 

สถำนท่ีตั้งทรัพยสิ์น 69 หมู่ 2 ต.บึงศำล อ.องครักษ ์จ.นครนำยก 26120 
ผูเ้อำประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูรั้บผลประโยชน ์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
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2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 2020-P1413728-SMG 
ผูท้  ำประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั แอกซ่ำ ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำมคุม้ครอง วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 
ควำมคุม้ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเน่ืองมำจำกไฟ

ไหม ้ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบิด ภยัลมพำยุ ภยัจำกกำรลุกไหมห้รือกำรระเบิดเน่ืองจำกกำร
ระอุตำมธรรมชำติ ภยัจำกกำรระอุ ภยัแผน่ดินไหว ภยัอำกำศยำน ภยัจำกยวดยำน
พำหนะ ภยัเน่ืองจำกน ้ำ ภยัลูกเห็บ ภยัจำกควนั ภยัไฟป่ำ จลำจล และนดัหยุดงำน 
ภยัจำกกำรกระท ำอย่ำงป่ำเถ่ือนและเจตนำร้ำย กำรโจรกรรม กำรปลน้ทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์และกำรลกัทรัพย์ท่ีปรำกฎร่องรอยต่ออำณำเขตสถำนท่ีเอำประกันภัย 
รวมถึงอุบติัเหตุท่ีมีสำเหตุจำกปัจจยัภำยนอก และเกิดข้ึนอย่ำงฉบัพลนั โดยมิได้
คำดหมำย ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเงน้ของกรมธรรม ์(AXA FORM) 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 190.00 ลำ้นบำท 
ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนั  ส่ิงปลูกสร้ำงและโครงสร้ำง อำคำรทุกอำคำร (รวมฐำนรำก) รวมทั้งส่วน

ปรับปรุงต่อเติมอำหำร โครงสร้ำงถำวรต่ำงๆ  และรวมงำนระบบไฟฟ้ำ 
ประปำ โทรศพัท ์แอร์ และเคร่ืองใชส้ ำนกังำนต่ำงๆ 

 เฟอร์นิเจอร์ รวมเคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรำและเคร่ืองใชต่้ำงๆ 
 สตอ็กวตัถุดิบ 
 สตอ็กสินคำ้ 
 ยำนพำหนะ 
 เคร่ืองจกัรกำรพิมพแ์ละอุปกรณ์ต่ำงๆ 
 ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของผูเ้อำประกนัภยัทั้งหมด ไม่

วำ่จะเป็นเจำ้ของ เช่ำ เช่ำซ้ือ หรือใหเ้ช่ำ  
สถำนท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 4/299, 4/133, 4/137, 4/409 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเคำ้ 66 ถนนลำด   ปลำเคำ้ 

แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 
ผูเ้อำประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูรั้บผลประโยชน ์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ธนำคำรกรุงเทพ (มหำชน) ส ำนกัธุรกิจลำดพร้ำว 
(เน่ืองจำกเป็นอำคำรท่ีบริษทัน ำไปจ ำนองกบัธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุง
เทพจึงเป็นผูรั้บผลประโยชน์เฉพำะมูลค่ำวงเงินท่ีบริษทัติดจ ำนอง ส ำหรับ
ผลประโยชนส่์วนเกิน ธนำคำรจะคืนใหก้บับริษทั) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีบริษทัเป็นคู่ควำมหรือ

คู่กรณี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 

ข้อมูลบริษทั 

ช่ือบริษทั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเคำ้ 66 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงอนุเสำวรีย ์ 

เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

ประเภทธุรกิจ ส่ือและส่ิงพิมพ ์

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 ์/ โทรสำร 0-2522-1731-8 / 0-2971-7342 

Home page https://investor.grandprix.co.th/th 

บริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั GPI Myanmar Company Limited 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ GEMS 4#03 3rd floor, GEMS garden condominium, 

 Thazin Street, Hlaing Township, Yangon, Myanmar 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจกำรจดักำรแสดงสินคำ้ท่ีประเทศเมียนมำ 

ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ 

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 50,000 เหรียญสหรัฐ 

จ ำนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ 50,000 เหรียญสหรัฐ 

ร้อยละกำรถือหุน้ 100% 

บริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั บริษทั ออโตเมทริกซ์ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 139/26 ซอยลำดพร้ำว 53 (โชคชยั 4) แขวงสะพำนสอง เขตวงัทองหลำง 

กรุงเทพมหำนคร 
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ประเภทธุรกิจ เป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินคำ้หรือบริกำร โดยวิธีใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์

ผำ่นระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท 

ร้อยละกำรถือหุน้ 49% 

ช่ือบริษทั บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จ ำกดั 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 109 หมู่ 10 ต ำบลล ำพญำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

ทุนจดทะเบียน 257,000,000 บำท 

ร้อยละกำรถือหุน้ 25.45% 

 

บุคคลอ้างองิ 

นำยทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

โทรศพัท ์0-2009-999 

ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

เลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท ์0-2259-5300-2 

โทรสำร 0-2260-1553 และ 0-2259-8959 

เลขำนุกำรบริษทั   นำงสำวกิต์ิกลัยำ ส ำรวมรัมย ์

    โทรศพัท ์0-2522-1731-8 ต่อ 250 

 E-mail : kitkallaya@grandprix.co.th 

นกัลงทุนสมัพนัธ์   นำยณฐัพล แสงชยัลำภวฒันำ 

โทรศพัท ์: 0-2522-1731-8 ต่อ 309  

 E-mail : ir@grandprix.co.th 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563 มีจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1,265 รำย แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นรำย

ใหญ่ร้อยละ 55.84 และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยร้อยละ 44.16 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 181,535,859 30.26 

2 นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 77,950,250 12.99 

3 นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 75,560,050 12.59 

4 นำยอภิสิทธ์ิ พนัธ์ุพฤกษ ์ 26,290,100 4.38 

5 นำยสจัพจน์ ไชยวงศแ์กว้ 18,177,800 3.03 

6 นำยกรณ์พงศ ์อคัรำพุฒิสกลุ 15,045,900 2.51 

7 นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 12,542,100 2.09 

8 นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ 11,070,200 1.85 

9 นำยวิรุฬห์ ปริวฒิุพงศ ์ 10,430,000 1.74 

10 นำยณฏัฐชยั ตั้งจำรุพงศส์กุล 9,338,416 1.56 

ท่ีมำ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 

 

 

 

 

 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 26 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้และหัก

ส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุนของบริษทัในอนำคต สภำพคล่อง และแผนกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ีบริษทัผูกพนัอยู่ โดยคณะกรรมกำรบริษทั

อำจใชดุ้ลพินิจในกำรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลของคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมติัจำกท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลได ้โดยจะรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวถดัไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อตัรำหุน้ละ (บำท) 0.24 0.18 0.08 

คิดเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ลำ้นบำท) 144.00 108.00 48.00 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 108.61 94.86 117.45 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
4. คณะกรรมกำรบริหำร 

 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยยทุธ วรฉตัรธำร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3. นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำร 
4. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุ่มแกว้ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
5. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
7. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

                     
                         

                    

                                      

                

          

               

คณะกรรมกำรบริษัท
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8. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
9. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำรสรรหำ 

พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 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. นำงสำวขวญัชนก ออละเอ่ียม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

รายช่ือ 
จ านวนหุ้นทีถื่อ  

ณ ต้นปี  
จ านวนหุ้นทีถื่อ  

ณ ส้ินปี 
จ านวนหุ้นทีม่กีาร 

เพิม่ / (ลด) ระหว่างปี 

1. นำยยทุธ  วรฉตัรธำร - - - 

2. นำยปรำจิน  เอ่ียมล ำเนำ 185,264,559 181,535,859 (3,728,700) 

3. นำงรุจิโรจ  เอ่ียมล ำเนำ 12,542,100 12,542,100 - 

4. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ - - - 

5. นำยกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม 500,000 500,000 - 

6. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี - - - 

7. นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์ 11,025,200 11,070,200 45,000 

8. นำยอโณทยั  เอ่ียมล ำเนำ 75,560,050 75,560,050 - 

9. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 77,062,350 77,950,250 887,900 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ และนำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 
สองในส่ีคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับริษทั 
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คณะกรรมการบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั มีขอบเขตและอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์

นโยบำย ข้อบังคับของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั จึงไดก้ ำหนดบทบำท 
หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชนข์องบริษทั 

2. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นประจ ำทุกปี เช่น 
วิสัยทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้ง ก ำกบั
ควบคุม ติดตำมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล   

3. ก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้
ท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

4. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และ
งบประมำณของบริษทั 

5. ด ำเนินกำรใหฝ่้ำยบริหำรจดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีน่ำเช่ือถือได ้
ตลอดจนดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

6. ก ำหนดนโยบำยและสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของบริษทั 

7. พิจำรณำอนุมติักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด 
และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

10. ก ำหนดใหมี้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด
และแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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11. ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of 
Conduct) เน่ืองจำกบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคัญว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
ผลกัดนัใหกิ้จกำรของบริษทัคงอยู่และเติบโตอย่ำงมัน่คงย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
กลุ่ม โดยใหฝ่้ำยบริหำรเป็นผูป้ฏิบติัตำมนโยบำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อคณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สร้ำงกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

12. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจดัท ำคู่มือจริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 

13. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทั ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็นและเสริมสร้ำง
ทกัษะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและกำร
พฒันำควำมรู้ของกรรมกำรบริษทั ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

14. คณะกรรมกำรบริษทั ไดอ้อกประกำศ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึก ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ บริษทั ทุกระดบัตระหนักถึง
พิษภยัของกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

15. พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว เพ่ือช่วยดูแล
ระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

16. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือดูแลใหค้ณะกรรมกำรและบริษทั ปฏิบติัตำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 

17. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหต้ ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นคนละ
บุคคลกนั จึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั ในเร่ือง
กำรก ำหนดนโยบำย ส ำหรับกรรมกำรผูจ้ดักำรท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรงำนประจ ำ ประธำนกรรมกำร
บริษทัจะตอ้งดูแลติดตำม กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยใหค้ ำแนะน ำและช่วยเหลือ แต่ตอ้ง
ไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวนัซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรบริษทัตอ้งมีภำวะผูน้ ำ ดูแลกรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำยบริหำร 
โดยท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ อยำ่งเป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
อยำ่งเคร่งครัด  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
1. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุ่มแกว้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี* กรรมกำรตรวจสอบ 

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

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั

ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทั อยำ่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ  

4. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

5. พิจำรณำคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี ติดตำมประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต 
สำระส ำคญัแนวทำง แผนงำน ปัญหำท่ีพบระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ
เป็นสำระส ำคญั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หมี้ควำมถูกตอ้งและ
ครบถว้น และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษทั 
ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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8. สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชนัของบริษทั ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รัปชนั (CAC) 

9. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัวำ่
มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำร
ปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ข) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 

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

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ส ำหรับเป็นกรอบ
กำรปฏิบติังำนของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และมีกำรทบทวนนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะท ำงำนบริหำรควำม
เส่ียง เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3. ก ำกบัดูแล ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภท ทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกองค์กร 
โอกำสและผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อกำรด ำเนินงำนรวมทั้งบริษทั ไม่ว่ำจะเป็นควำมเส่ียงดำ้นกล
ยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเ งิน 
(Financial Risk) และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
(Compliance Risk) รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำร กำรควบคุมหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำ
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ระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ใหแ้ก่คณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงใหมี้ประสิทธิภำพ
อยำ่งต่อเน่ือง 

5. ติดตำมผลกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดจ้ำกคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ว่ำมีแนว
ทำงกำรแกไ้ขและกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตอย่ำงไร โดยพิจำรณำอย่ำงนอ้ย
ไตรมำสละ 1 คร้ัง 

6. ก ำกับดูแลให้มีแผนจัดกำรควำมเส่ียง และระบบหรือกระบวนกำรจัดกำรควำมเส่ียง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัรวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกรอบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

7. สนบัสนุนและพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริมใหอ้งคก์รเกิดวฒันธรรมบริหำรควำมเส่ียง 

8. ก ำกบัดูแลใหห้น่วยงำนต่ำงๆด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้
9. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคญั 

ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

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 พุ่มแกว้ กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
4. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแล
กจิการที่ด ี

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจำรณำองค์ประกอบ คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัโดยรวม และรำยบุคคล ท่ีเหมำะสมกบั
ขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจของบริษทั ทั้งในดำ้น กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ควำมเป็นอิสระตำม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด 
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2. พิจำรณำคุณสมบติัของผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีเหมำะสมกบักำรบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุ
วิสัยทศัน์ท่ีก ำหนดไว ้โดยใหค้รอบคลุมทั้งในดำ้นกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
และน ำปัจจยัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีส ำคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภำพและแนวโนม้เศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ตลอดจนสภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจมำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

3. ก ำหนดกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลำกร ให้สอดคลอ้งกับโครงสร้ำงและ
คุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. และ 2. ทั้งน้ี โดยยึดตำมหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำอย่ำง
โปร่งใส 

4. ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีกำรปฐมนิเทศ และมอบเอกสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้แก่
กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

5. ทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงำนเพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษทั สำมำรถด ำเนินไปได้
อยำ่งต่อเน่ือง  

6. สนบัสนุนใหบ้ริษทั เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร
บริษทั 

7. คดัเลือกกรรมกำรบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือน ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

8. ทบทวนและเสนอรูปแบบหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร โดยเช่ือมโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษทั เพ่ือให้
สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศกัยภำพ ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมกำร
บริษทั เป็นผูพิ้จำรณำเพ่ือใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เพ่ือขอ
อนุมติัประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี และพิจำรณำปรับอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมให้แก่
ผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

9. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีดีในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ไดย้ึดเป็นแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน โดย
ถือเป็นภำระหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งไม่ละเลยในกำรปฏิบติั
ตำมหลกักำรท่ีปรำกฏอยูใ่นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

10. ติดตำม ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง  

11. สนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีภำยในองค์กรให้เป็นท่ีเข้ำใจของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัและ ใหมี้ผลในทำงปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  
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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 
บริษทั ไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ตำมท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรบริหำรงำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
1. บริหำรจดักำรงำนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย นโยบำย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และ

งบประมำณตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2. พิจำรณำขอ้เสนอของฝ่ำยบริหำร ในกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย นโยบำย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ 

งบประมำณประจ ำปี แผนกำรเงินและกำรลงทุน แผนกำรบริหำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล และดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นตน้ โดยกำรประเมินผลส ำเร็จของบริษทั ตำมเป้ำหมำยคะแนน KPI (Key 
Performance Indicator) เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี เปรียบเทียบกบั
เป้ำหมำยและงบประมำณท่ีก ำหนด และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบและ
พิจำรณำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็น
แบบอยำ่งท่ีดี 

5. พิจำรณำก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร  
6. พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลและประจ ำปี ตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปีของบริษทั และ

เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป 
7. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหผู้บ้ริหำรคนหน่ึง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึง

อย่ำงใดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงรวมถึง
กำรยกเลิกหรือเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆตำมท่ี
เห็นสมควร  

8. มีอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงิน ตำมระเบียบในกำรปฏิบติังำน และอ ำนำจในกำรอนุมติัตำมท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แลว้ 

9. มีอ  ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนชุดต่ำงๆเพ่ือกลัน่กรองรำยละเอียดของขอ้มูลอย่ำง
รอบคอบในประเด็นส ำคญัเฉพำะเร่ือง โดยก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งก ำกบั
ดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

10. ปฏิบติักำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหด้ ำเนินกำรเป็นครำวๆไป 
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คณะกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
คณะกรรมกำรท่ีเป็นอิสระมีหนำ้ท่ีดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทัจดทะเบียน

กบัผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือกบับริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั และเป็นอิสระ
จำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยให้
เท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยท่ี์ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งมีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีมีอยูข่องบริษทั
และไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยประกอบดว้ย 

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

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง นำงสำวกิต์ิกลัยำ ส ำรวมรัมย ์เป็นเลขำนุกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 

2563 โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ 
2. ปฏิบัติหน้ำ ท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รับผิดชอบในกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั  
3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ และดูแลประสำนงำนใหมี้

กำรปฏิบติัตำมมติของท่ีประชุมดงักล่ำว 
4. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบ ตำมระเบียบและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
5. จดัท ำและเกบ็เอกสำร 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. เกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
7. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
รำยละเอียดกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2563 ท่ีผำ่นมำ มีดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษทั 
(รวม 12 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(รวม 5 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรม 
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
(รวม 6 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

สรรหำ 
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี  
(รวม 4 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริหำร 
(รวม 4 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นำยยทุธ วรฉตัรธำร  12/12 100 - - - - - - - - 
ดร.ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 12/12 100 - - - - - - 4/4 100 
นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 10/12 83 - - - - - - - - 
พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 12/12 100 5/5 100 - - 4/4 100 - - 
นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 12/12 100 5/5 100 - - 4/4 100 - - 
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 12/12 100 5/5 100 6/6 100 4/4 100 - - 
นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์ 12/12 100 - - 6/6 100 - - 4/4 100 
นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 12/12 100 - - 6/6 100 - - 4/4 100 
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 11/12 92 - - 6/6 100 4/4 100 4/4 100 

  
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงสรุป

สำระส ำคญัของเร่ืองท่ีพิจำรณำ ไดด้งัน้ี 
- พิจำรณำทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และอนุมติัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส ำหรับปี 2563 
- พิจำรณำแกไ้ข ทบทวน กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกฏบตัรคณะกรรมกำร 
- พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
- พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน 
- พิจำรณำอนุมติังบประมำณประจ ำปีของบริษทั 
- พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล 
- พิจำรณำอนุมติัแผนกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรท่ีส ำคญัของบริษทั 
- พิจำรณำทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย 
นอกจำกน้ี ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และ

เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 4 คน จำกกรรมกำร 9 คน โดย
ก ำหนดวำระกำรประชุมเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 รวมถึงแผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือก ำหนดทิศทำง
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ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั โดยภำยหลงักำรประชุมจะแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม
ดว้ย เพ่ือน ำไปก ำหนดแผนกลยทุธ์ และแผนด ำเนินงำนของบริษทัได ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัค่ำตอบแทน

ของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย สำมำรถจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมและโบนัสให้แก่คณะกรรมกำร
บริษทัรวมแลว้จะตอ้งไม่เกินวงเงินจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

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 พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

40,000 20,000 

ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ด้รับเป็นรายบุคคลในปี 2563 ดังนี ้

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 220,000 - - - - 200,000 369,000 789,000 
ดร.ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 
นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 180,000 - - - - 160,000 237,000 577,000 
พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 220,000 100,000 - 80,000 - 520,000 237,000 1,157,000 
นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 220,000 100,000 - 80,000 - 520,000 237,000 1,157000 
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี  220,000 100,000 120,000 80,000 - 680,000 237,000 1,437,000 
นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์* - - - - - - - - 
นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 

หมายเหต ุ:  * ผู้บริหารท้ัง 4 ท่านไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง ค่ารายไตรมาส และค่าบ าเหนจ็ 
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ นอกจำกค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำร 5 ท่ำน เท่ำกบั 29.63 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 
และโบนสัและเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจ ำนวน 215 คน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) รวมทั้งส้ิน

จ ำนวน 98.13 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษทั ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ใน

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงมีรำยละเอียดค่ำใชจ่้ำย ดงัน้ี 

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชี 
(หน่วย : บำท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทั   

- งบกำรเงิน 3 ไตรมำส 900,000 1,000,000 

- งบกำรเงินประจ ำปี 800,000 700,000 

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย   

- งบกำรเงิน 3 ไตรมำส 60,000 60,000 

- งบกำรเงินประจ ำปี 140,000 140,000 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ * 155,867 125,410 

รวมทั้งส้ิน 2,055,867 2,025,410 

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 ทั้งน้ี ในรอบปี 2563 ท่ีผำ่นมำ บริษทัและบริษทัยอ่ยใชบ้ริกำรสอบบญัชีเพียงอยำ่งเดียว ไม่ไดใ้ชบ้ริกำรอ่ืน
ใดจำก บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี หรือส ำนกังำน
สอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมกำรบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัดีว่ำ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีเป็นรำกฐำนกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนขององค์กร และเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และ มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันำและเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง โดยด ำเนินธุรกิจในแนวทำงท่ีค ำนึงถึงควำมเส่ียง
และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม  ควบคู่ไปกบักำรสนับสนุนให้เกิดกำรพฒันำทำง
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยืน 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั เพ่ือให้ปฏิบติั

หนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจด ำเนิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดี ดูแลผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
เปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รัปชนั เพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน  

วตัถุประสงค์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
(1)  สร้ำงระบบบริหำรจดักำรให้มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้บริษัทมี

ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 
(2) สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผู ้

ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั 
(3) สร้ำงเคร่ืองมือวัดผลกำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน รวมทั้งสำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง  
(4) สร้ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ  ำนำจในขอบเขตท่ีก ำหนดอย่ำงชัดเจน และป้องกันควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนท่ี์อำจจะเกิดข้ึน 

(5)  สร้ำงกรอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และยงัเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแนว
ปฏิบติัท่ีดีตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

(6)  สร้ำงระบบกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำ ประหยดั และค ำนึงถึงประโยชน์
ต่อสงัคม และลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นรูปธรรม  
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 
ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี ส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถพฒันำระดบัคะแนนในโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียน 
ประจ ำปี 2563 (CGR 2020) ซ่ึงจดัโดย สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) จำกเดิมปี 2562 บริษทัไดรั้บคะแนนผล
ประเมินในภำพรวมเท่ำกบั 77 คะแนน อยูท่ี่ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำกบั “ดี” และใน ปี 2563 บริษทัไดรั้บคะแนน
ผลประเมินในภำพรวมเท่ำกบั 87 คะแนน อยูท่ี่ระดบั 4 ดำว                                     หรือเทียบเท่ำกบั “ดีมำก”  

นอกจำกน้ี บริษัทได้เข้ำร่วม "โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต" 
(Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยไดมี้กำรลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยำยน 2557 บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของ CAC และผ่ำนกำรรับรองในวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563  

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
หลกักำรดูก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัแบ่งออกเป็น 8 หลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัปฏิบัติที ่1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่าง
ยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นส่วนส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ อุทิศ
เวลำ และปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ดว้ยควำมระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์อนัสูงสุดของ
บริษทั 
1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ก ำกบัดูแลใหมี้กำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีดี 
(1) ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัท่ีชดัเจนและเหมำะสม รวมทั้งไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

ค่ำนิยมองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่บริษทั และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง  

(2) ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปี รวมทั้ งกำรจัดสรร
ทรัพยำกรท่ีส ำคญัอย่ำงเหมำะสมร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

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

(4) ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ประเมินผลงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนสู์งสุด 
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สร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน 
(1) ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมกำรตอ้งประพฤติตนเป็น

แบบอย่ำงในฐำนะเป็นผูน้ ำ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกดำ้นจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

(2) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทัก ำกบัดูแล ติดตำม และทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

(3) ก ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดยมอบหมำย
ใหผู้ต้รวจสอบภำยใน เป็นผูติ้ดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
นอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั อยำ่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

(4) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร โดย
มอบหมำยใหค้ณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบติัตำมนโยบำย ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง   

(5) ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั เปิดเผยขอ้มูลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถู้กตอ้ง 

(6) ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกให้
พนกังำนทุกระดบัมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(7) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตส ำนึกใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

(8) ก ำกบัดูแลใหมี้กำรส่ือสำร เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัเขำ้ใจ สำมำรถปฏิบติัได้
จริงตำมนโยบำยต่ำงๆ ขำ้งตน้  

ก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบั 
(1) ก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล มำตรำ 89/7 – 
89/10 เป็นตน้ 

(2) ก ำกบัดูแลใหผู้ต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ติดตำมดูแลใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
(1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือเป็นผูด้  ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ให้

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

(2) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย ตอ้งจดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรแต่ละ
คณะ (Board Charter) ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ
อยำ่งชดัเจน และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

(3) กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง ผำ่นกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบไวช้ัดเจนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

(4) กำรแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษทั โดยก ำหนดคุณสมบติั ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) บริษทัแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบ

ธุรกิจ กำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ในจรรยำบรรณ รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ดูแล
โครงสร้ำงองค์กร และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรรหำ พฒันำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และก ำหนดโครงสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบั ให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัท ด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร ในกำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร, กำรดูแล
และทบทวนระบบบริหำรควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยใน อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ก ำหนด
อ ำนำจอนุมติัในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร ก ำหนดกรอบกำร
จดัสรรทรัพยำกร กำรพฒันำบุคลำกร งบประมำณประจ ำปี และติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 

ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบกำรบริหำรงำนประจ ำวนัให้ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ นโยบำย และ
แผนงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ โดยมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและฝ่ำย
บริหำรรับผิดชอบตดัสินใจกำรด ำเนินงำน ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบปฏิบติัของบริษทั โดยไม่แทรกแซง
กำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็นท่ีฝ่ำยบริหำรน ำเร่ืองเสนอเพ่ือหำรือ หรือเพ่ือพิจำรณำ  
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(6) ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นคนละบุคคลกนั โดยก ำหนด
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ท่ีแยกจำกกนัอยำ่งชดัเจน ดงัต่อไปน้ี 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั 
1. ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุม

ผูถื้อหุน้  
2. ก ำกบั ติดตำม และดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั  
3. ดูแลให้มัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กร ท่ีมี

จรรยำบรรณและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
4. ส่งเสริมให้กรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และให้ควำมเห็นได้อย่ำง

อิสระ 
5. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ีตอ้งดูแลกรรมกำรมิ
ใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำยบริหำร 

บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
1. ควบคุมและก ำกบัดูแล ติดตำม กำรด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั 
2. ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนให ้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ ท่ีไดอ้นุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำก

ปัจจยัต่ำง ๆ ไม่วำ่ภำยในและภำยนอกบริษทั 
 

หลกัปฏิบัติที ่2 
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีชดัเจนและเหมำะสม สำมำรถ
ใชเ้ป็นแนวทำงให้พนกังำนทุกระดบัขับเคล่ือนไปในทำงในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ของบริษทั สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และสงัคม
โดยรวม ใหส้อดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำอยำ่งย ัง่ยืน 
 

หลกัปฏิบัติที ่3 
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 
3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็นแกนน ำของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสำขำต่ำงๆ 
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสยัทศัน ์มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ อุทิศเวลำและพยำยำม
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อย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต บริษทัไดก้ ำหนดโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือน ำพำองคก์รสู่ควำมส ำเร็จ ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีบริษทัก ำหนดไว ้ 

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น แยกบทบำทหนำ้ท่ี 
ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดระดบัอ ำนำจอนุมติั
ทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เร่ืองท่ีส ำคัญได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

3.3 การพจิารณาสรรหาคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
 หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรของบริษัท  ตำมหลักเกณฑ์และ
กระบวนกำรท่ีก ำหนดอยำ่งโปร่งใส และชดัเจน เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(1) คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยกำรให้สิทธิท่ีเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยในกำรเสนอแต่งตั้ ง

กรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรเสนอแต่งตั้ ง ซ่ึง
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2) กำรแต่งตั้ งกรรมกำรบริษทัต้องเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษทั และข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดย ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ และผูถื้อ
หุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร
กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำง
และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้เหมำะสม สอดคลอ้งกบักำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั  

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คัดเลือกและแต่งตั้ ง
กรรมกำร โดยค ำนึงถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดท ำ Board Skill Matrix เพ่ือก ำหนด
คุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะ ควำมสำมำรถ และควำมจ ำเป็นท่ียงั
ขำด รวมถึงคุณสมบติัท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบ และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำม
กลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษทั 

(5) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดและทบทวน
หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร ท่ีค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำร (Board Diversity) ท่ีมีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัมีระดบักำรศึกษำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทกัษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มีภำวะควำมเป็น
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ผูน้ ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมิใหมี้ขอ้จ ำกดัแค่ทำงอำย ุเช้ือชำติ ภำษำ และ
เพศ เท่ำนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัก่อนน ำเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  
 พิจำรณำรำยช่ือกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และรำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือให้

เขำ้รับกำรคดัเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 
 พิจำรณำบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัต้องไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหำ้มตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
มีประวติักำรท ำงำนท่ีดี มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรขบัเคล่ือนองค์กร ไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนั กบั
กิจกำรของบริษทั 

(6) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดแผนสืบ
ทอดงำนของกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำ

กลัน่กรองบุคคลตำมหลกักำร วิธีกำรท่ีระบุไวใ้นข้อบังคับของบริษทั โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบติัตำมประกำศของส ำนกังำนก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกำรสรรหำและคดัเลือกคณะกรรมกำรชุดย่อยในกรณีท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ หรือในกรณีท่ี
ต ำแหน่งดงักล่ำวว่ำงลง เพ่ือเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง
ต่อไป 

3.4 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำผลตอบแทน ท่ีมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ เป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจใหก้รรมกำรน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัทั้งระยะสั้นและระยะยำว  

3.5 ก าหนดความรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าที่และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
บริษทั ก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคน มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ

ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงบริษทัก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหำร แต่ละท่ำนจะเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และก ำหนดให้
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร รวมถึงประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร สำมำรถเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และควำมทุ่มเทเวลำในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัไดอ้ย่ำงเพียงพอ และก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 75 
ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  
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นอกจำกน้ี บริษทัก ำหนดให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนได ้
แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั และกิจกำรนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั หรือเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั โดยตรงไดรั้บควรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัก่อน
ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืน 

3.6 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย / บริษทัร่วม 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุน

อย่ำงมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุน มี
ควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย โดยคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้ งบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหมี้กำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบั
บริษทัใหญ่ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย เพ่ือสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของ
บริษทัไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

3.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล 
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละจดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองรำยคณะของ

คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงประเมินผลกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมินตำมแนวของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพ่ือใหท้รำบปัญหำ อุปสรรคท่ีเป็นเหตุใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำ 
(2) เพ่ือใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีประสิทธิผลมำกข้ึน เน่ืองจำก

ไดท้รำบถึงควำมรับผิดชอบของตนไดช้ดัเจน 
(3) เพ่ือใหท้รำบแนวทำงกำรใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นของ

คณะกรรมกำรบริษทั 
(4) เพ่ือช่วยในกำรปรับปรุงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยบริหำร 

 3.7.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษทั ทั้งรายคณะและรายบุคคล 
(ก) วธีิการประเมนิ 

กำรประเมินจะใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททั้ งคณะและ
รำยบุคคล โดยใชวิ้ธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัแต่ละคน โดยกำเคร่ืองหมำย () ในช่องคะแนน
ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหน่ึงช่องในแบบประเมิน โดยใหมี้ควำมหมำยดงัน้ี 

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



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 48 

(ข) หัวข้อประเมนิ 
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยหัวขอ้ประเมินสูงสุด

แบ่งเป็น 5 หวัขอ้ อำจจะใชห้วัขอ้ประเมินไม่เหมือนกนั ซ่ึงอำจจะปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
(1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัแบบรำยคณะ 

(1.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
(1.2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(1.3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(1.4) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
(1.5) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

(2)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัแบบรำยบุคคล 
(2.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
(2.2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(2.3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 3.7.2 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
(ก) วธีิการประเมนิ 

กำรประเมินจะใชแ้บบประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ โดย
ใชวิ้ธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัแต่ละคน โดยกำเคร่ืองหมำย () ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 
เพียงหน่ึงช่องใน แบบประเมิน โดยใหมี้ควำมหมำยดงัน้ี 

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

(ข) หัวข้อประเมนิ 
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยหัวขอ้ประเมินสูงสุด

แบ่งเป็น 5 หวัขอ้ อำจจะใชห้วัขอ้ประเมินไม่เหมือนกนั ซ่ึงอำจจะปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
(1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยคณะ 

(1.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.2) กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

 
 
 
 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 49 

3.7.3 สรุปผลการประเมนิ 
สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะและรำยบุคคล และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ส ำหรับปี 2563 ดงัน้ี 
  

 ผลประเมนิคณะกรรมการบริษทัรายคณะ 

หัวข้อประเมนิ ผลการประเมนิ (ร้อยละ) 

โครงสร้ำงและคุณสมบติัของกรรมกำร 99 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 99 

กำรประชุมของคณะกรรมกำร 98 

กำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร 99 

ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 99 

กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 100 

ผลเฉล่ีย 99 

  
 ผลประเมนิคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล 

หัวข้อประเมนิ ผลการประเมนิ (ร้อยละ) 

โครงสร้ำงและคุณสมบติัของกรรมกำร 100 

กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 98 

ผลเฉล่ีย 99 

 
 ผลประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมนิ (ร้อยละ) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 100 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 99 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 99 

คณะกรรมกำรบริหำร 99 
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3.8 การอบรมและพฒันากรรมการบริษทั 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
ก ำหนดใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพของกรรมกำรใหม่ ในเร่ืองท่ีควรทรำบ 
ไดแ้ก่ โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงองคก์ร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษทั รวมถึงให้ควำมเข้ำใจถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั 
วิสยัทศัน ์และภำรกิจของบริษทั ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กำรพฒันำควำมรู้กรรมกำรบริษทั 
บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุน ใหก้รรมกำรบริษทั ไดรั้บกำรอบรมสมัมนำหลกัสูตรต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง ทั้ง

ท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ
องค์กรอิสระต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

ส ำหรับกำรพฒันำควำมรู้กรรมกำรและผูบ้ริหำรในปี 2563 มีดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรทีอ่บรม 

1  ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรอิสระ 

 Role of the Chairman Program (RCP)  
 Mergers & Acquisitions กลยทุธ์ สญัญำ กำรเจรจำในกำร
ซ้ือขำยควบรวมกิจกำร 

 M&A in Action Financial & Pricing Strategies  
 Outbound Invesment Commercial , Legal & Tax 

Strategies 
 Joint Ventures Agreement สญัญำกิจกำรร่วมคำ้ กลยทุธ์ 
เจรจำ บริหำร 

2  นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร 

 CFO Refresher Course  รุ่นท่ี 1 “เตรียมพร้อมรับมือภำวะ
เศรษฐกิจ กลยทุธ์กำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือจดัหำ
เงินทุนและสร้ำงกำรเติบโต” - SET 

 M&A in Action Financial & Pricing Strategies  

3. นำงสำวขวญัชนก  ออละเอ่ียม 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน 

 กำรเงินท่ีส ำคญั ส ำหรับนกับญัชี - NYC Management 
 กำรรวมธุรกิจและกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมขั้นสูงเชิง
ปฏิบติักำร (Workshop) ส ำหรับสมำชิกและบุคคลทัว่ไป 
รุ่นท่ี 1/63 - สภำวชิำชีพบญัชี 

 วเิครำะห์ปัจจุบนั รู้ทนัอนำคต ผำ่นงบกำรเงิน - NYC 
Management 
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3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรอย่ำงนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม มีกำรก ำหนด
ตำรำงกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหนำ้ทุกปี เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำ
และเขำ้ร่วมประชุมไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดยก ำหนดใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงนอ้ยปีละ 6 คร้ัง และมี
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบั
จ ำนวนองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ จะก ำหนดให้มีกำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นกำรล่วงหนำ้
ทุกปี ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทั น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรและผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นกำร
ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำรประชุม และบริษทัก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ี
คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด 
 

หลกัปฏิบัติที ่4 
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 โครงสร้างการบริหารจดัการ 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงประกอบดว้ยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย ซ่ึงมี
บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั ใหค้วำมส ำคญัต่อสภำพแวดลอ้ม เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมแผนงำน วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัทั้งระยะสั้นและระยะยำว  
 ผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั มีประวติักำรท ำงำนท่ีมีจริยธรรมท่ีดีงำม มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย
วำ่ ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะ
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรกิจกำรของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะหรือสภำพ
ธุรกิจของบริษทั ไม่ควรเกิน 3 บริษทัจดทะเบียน โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

4.2 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ แต่งตั้งบุคคล และ
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พิจำรณำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั มีกำรก ำหนดแผนสืบทอดต ำแหน่ง เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือผูบ้ริหำรท่ีมีศกัยภำพ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ 
ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4.3 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานของบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำผลตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ และจูง
ใจให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนของบริษทั น ำพำองค์กรใหด้ ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกั
ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

4.4 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานของบริษทั 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดใหมี้กำรจดัท ำ
แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรระดบัสูง มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 2 ส่วน คือ  

(1)  ประเมินจำกกำรวดัผลส ำเร็จของงำน ก ำหนดเป็นค่ำ KPI ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำย 

(2)  ประเมินพฤติกรรมหลกัท่ีส ำคญัต่อกำรปฏิบติังำน และสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมขององคก์ร  
โดยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประเมินผลกำร

ปฏิบติังำน และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำ ส่วนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง ตั้งแต่ระดบั
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบัติกำร และผูจ้ดักำรฝ่ำย น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำต่อไป  
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบัหวัหนำ้งำนถึงพนกังำนปฏิบติักำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร มอบหมำยให้ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ได้จัดท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของระดับหัวหน้ำงำน คือผูจ้ ัดกำรแผนก และหัวหน้ำหน่วย จนถึงระดับ
พนักงำนปฏิบัติกำร ท่ีมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้สอดคล้องตำม KPI รวมของบริษัท โดย
ก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนปีละ 1 คร้ัง  

บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นผูป้ระเมินกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรในสำยบงัคบั
บญัชำ ตั้งแต่ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและระดบัหวัหนำ้งำน ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและหวัหนำ้
งำน เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนระดบัปฏิบติักำรในสำยกำรบงัคบับญัชำ และผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์เป็นผูส้รุปผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน น ำเสนอต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
พิจำรณำเสนอกำรปรับข้ึนเงินเดือน 
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4.5 การพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้กำรปฐมนิเทศผูบ้ริหำรระดบัสูงรำยใหม่ทุกคน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำม

เข้ำใจเก่ียวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม โดยมีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นผู ้
ประสำนงำนในเร่ืองต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง เขำ้รับกำร
อบรม และสัมมนำหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือองคก์รอิสระต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะ
ท่ีจ ำเป็นในกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด  

4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อกำร

เปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ สภำพเศรษฐกิจ และสภำพแวดลอ้ม โดยบริษทัมัน่มุ่งสร้ำงเสริมควำมพร้อมของบุคลำกรใน
องค์กร ให้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมเป็นอยู่อย่ำงปลอดภัย ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ เพ่ือใหมี้ควำมพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จ รองรับกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน 
 

หลกัปฏิบัติที ่5 
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่บริษทั ควบคู่
ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และตะหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีไม่สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยหรือขดักบั
จรรยบรรณกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

5.1 การสร้างนวตักรรม 
กำรสร้ำงนวตักรรม เป็นกำรน ำสินคำ้เดิมมำท ำให้เกิดประโยชน์ท่ีแตกต่ำงและดีกว่ำคู่แข่ง โดยมีกำร

พฒันำกำรผลิตสินคำ้ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใชพ้ลงังำนต ่ำ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีส ำคญัคือกำรพฒันำ
บุคลำกรให้มีแนวคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน รับมือกับนวตักรรมท่ีพัฒนำเปล่ียนแปลงไปได้ 
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยหลกัของบริษทั   

สร้ำงวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดกำรสร้ำงนวตักรรม  
กำรอบรมพฒันำบุคลำกร ใหมี้แนวคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรสร้ำงนวตักรรม โดยใหฝ่้ำยบริหำรน ำไปเป็นส่วน

หน่ึงในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพฒันำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือ
บริหำรจดักำรกบักระบวนกำรทำงนวตักรรมเหล่ำนั้น ใหมี้ประสิทธิภำพท่ีดียิ่งข้ึน  

5.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดกรอบของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็น

แนวทำงปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส อนัเป็น
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่ง
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ยัง่ยืน ดงัน้ี (1) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อบริษทั (2) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ (3) 
จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อพนกังำน (4) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ (5) จรรยำบรรณ
ว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ (6) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ (7) จรรยำบรรณว่ำดว้ย
ควำมรับผิดชอบต่อเจำ้หน้ีกำรคำ้ (8) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน (9) จรรยำบรรณ
ว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลและภำครัฐ (10) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดย
เนน้เร่ืองสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

5.3 การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
กำรบริหำรจดักำรดำ้นพลงังำน 
(1)  ก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือพฒันำระบบกำรจดั

กำรพลงังำนอยำ่งเหมำะสม  
(2)  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรพลงังำนของบริษทัใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีใช ้

รวมทั้งมีแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดี 
(3)  ก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของ

บริษทัใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
(4)  บริษทัจะใหก้ำรสนบัสนุนท่ีจ ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรดำ้นบุคลำกร ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นงบประมำณ 

ดำ้นกำรฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันำงำนดำ้นพลงังำน 
กำรบริหำรจดักำรกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร ตอ้งไดรั้บสินคำ้และบริกำรตรงตำมควำมตอ้งกำรทั้งคุณภำพ รำคำ 
จ ำนวน เวลำในกำรใหบ้ริกำร ควำมรวดเร็วและค ำนึงถึงนโยบำยดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โดยบริษทั จะไม่เอำเปรียบคู่คำ้ กำรเสนอรำคำจะตอ้งใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรมกบัผูค้ำ้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ ในเชิงธุรกิจดว้ยควำมเสมอภำค ไม่
เรียกร้อง รับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออ้มจำกคู่คำ้ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ 
ทั้งส้ิน ค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในดำ้นช่ือเสียง ภำพลกัษณ์และภำพพจน์ของ
บริษทั ต่อบุคคลภำยนอก 

5.4 การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรให้

เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และระบบมำตรฐำนต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

(2)  บริษทัมีระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล โดยบริษทัมีมำตรฐำนระบบรักษำควำมปลอดภยัของ
ขอ้มูล ในกำรรักษำควำมลบั รักษำควำมน่ำเช่ือถือ และควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีกำร
น ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรมิชอบ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม
มำตรฐำนดงักล่ำว 
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(3)  บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น
ต่ำงๆ มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือกำรจดักำรลดควำมเส่ียง  

(4)  บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของบริษทัท่ีเผยแพร่ออกไปสู่สำธำรณะ ตอ้งยึดมัน่ใน
หลกัจรรยำบรรณของบริษทั และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญติัว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
ป้องกนัปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.5 การบริหารจดัการด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกิจกำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Governance) 

และไดก้ ำหนดใหค้วำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

(1)  มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม 
(2)  มุ่งมัน่พฒันำชุมชน และสงัคมโดยรวม ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  เคำรพกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่วำ่จะมีเช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ และวฒันธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั 
(4)  ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำและปลูกฝังจิตส ำนึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม  
(5)  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชนท่ี์ย ัง่ยืนแก่ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(5.1)  กิจกรรมระดบัองคก์ร : เป็นกิจกรรมท่ีพฒันำทกัษะของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
ระดับ และยงัเป็นสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
แสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กรและเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ภำยในองคก์ร 

(5.2)  กิจกรรมระดบัชุมชน : เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในระยะยำวอย่ำงแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดกำร
พฒันำกำรดำ้นกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง ช่วยพฒันำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม
ท่ีบริษทั ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ช่วยเหลือสังคม สนบัสนุนกำรเรียนรู้ และสร้ำง
จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

หลกัปฏิบัติที ่6 
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ในกำรป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวน

ปัจจยัเส่ียง ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ แสวงหำโอกำสภำยใตร้ะดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้และ
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ติดตำมผลกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจของบริษทั และสร้ำง
ควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย เพ่ือบริหำรจดักำรและลดควำมเส่ียง 
มีกำรประเมินควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และก ำกบัดูแลควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้รวมทั้งมีกำรติดตำมใหมี้
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ตำม
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกน้ียงัมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ท่ีประกอบด้วย
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยจำกทุกหน่วยงำนของบริษทั จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 10 คน เพ่ือให้กำร
บริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนต่ำงๆ ขององคก์ร ไดรั้บกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำร

ประเมินและติดตำมในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระ รำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ยึดแนวทำงกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั
บริษทั และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยบริษทัมีแนวทำงในกำรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

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

6.2 การซ้ือขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล

ภำยใน ซ่ึงก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241  
นอกจำกน้ี บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง

กำรถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (แบบ 59) ของตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมี
ภรรยำ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เป็นผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตำมแบบรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยด์งักล่ำวไปยงัระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ ทำง
เวบ็ไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) หรือแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือแจง้ผ่ำนระบบดงักล่ำว
ทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

บริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน
ท่ีเป็นระดับผูจ้ ัดกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในท่ีเป็น
สำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมูลค่ำของหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยเสนอซ้ือหรือเสนอ
ขำยหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือขำย เสนอซ้ือหรือเสนอขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มใน
ช่วงเวลำ  30 วนั ก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัรำยไตรมำสและประจ ำปี 

 
 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 57 

6.3 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงประโยชน์ ตอ้งเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น

โดยรวม และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงมีกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรอย่ำงรอบคอบ และตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งไม่
มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หลงักำรอนุมติักำรท ำรำยกำร ตอ้งเปิดเผยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

6.4 รายการเกีย่วโยงกนัและรายการเกีย่วกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงกนั รวมถึงรำยกำร

เก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือท่ีอำจจะมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์จะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนได ้กำรก ำหนดรำคำหรือค่ำตอบแทน จะตอ้งเป็นไป
ตำมปกติทำงธุรกิจและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติั และตอ้งเปิดเผยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

6.5 รายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทั ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคล

ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำรและ
ผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนใหบ้ริษทั ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ภำยในระยะเวลำ 
และวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด ดงัน้ี  

กำรรำยงำนคร้ังแรก 
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 4 รำยแรก ท่ีเพ่ิงเขำ้รับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (รวมถึงกำรถือของคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ใหแ้จง้ไปยงัระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ 
(แบบ 59) ทำงเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) ภำยใน 7 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย ์และแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือจดัท ำเอกสำรรำยงำนส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 
กำรรำยงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง 

กรรมกำรและผูบ้ริหำรส่ีรำยแรก (รวมถึงกำรถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ใหแ้จง้
ไปยังระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ฯ (แบบ 59) ทำงเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. 
(https://www.sec.or.th) ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์และแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั
เพ่ือจดัท ำเอกสำรรำยงำนส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 
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6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
หำ้มคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตและ

กำรคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพ่ือหำประโยชนใ์หก้บัตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่วำ่
จะอยู่ในฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตและคอร์รัปชนัน้ีครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงำนทั้งภำยนอกและภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทั
ย่อย โดยจะให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชันน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของทำงบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

แนวทำงกำรปฏิบติั 
(1) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษทั ถือเป็นภำระหน้ำท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนทุกระดบัของบริษทั ตอ้งยึดเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลยกำรปฏิบติั
ตำมแนวทำงท่ีปรำกฏอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขำ้งตน้ และ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกบับริษทั ใหถื้อวำ่มีควำมผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทั 

(2) บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนท่ีแจ้งเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัป
ชนั ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย 

(3) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชนัเป็นกำรกระท ำผิด
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษทั ก ำหนด 
นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

(4) บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลภำยนอกท่ีตอ้ง
ปฏิบติัหนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

(5) บริษทัจัดให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่ำนหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำร กำรปฐมนิเทศพนกังำน และกำรจดัสัมมนำต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมแต่โอกำสอนัสมควร 
เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังำนมีกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบในภำระหนำ้ท่ีของ
ตน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมหลกัจริยธรรม 

(6) บริษทัก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดร้ำยงำนโดยสุจริตถึงกำร
ปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสัยจะขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั ในกรณีท่ีมี
ขอ้สงสัยในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัน้ี สำมำรถใชดุ้ลยพินิจ
ของตนเองก่อนในเบ้ืองตน้ วำ่ส่ิงนั้น 
 เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 เป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ 
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 เป็นกำรท ำใหเ้กิดควำมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 
หรือสอบถำมโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชำ, ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์และเลขำนุกำรบริษทั 

6.7 แนวทางการปฏิบัตทิี่ดเีกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
กำรเป็นกลำงและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง: บริษทัมีนโยบำยกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่ให้กำร

สนบัสนุนทำงกำรเงินหรือทรัพยำกร หรือกำรกระท ำอนัเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง
ใด ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

กำรรับ กำรใหข้องขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด: บริษทั ก ำหนดนโยบำยว่ำ “กำร
รับ กำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งไม่มีมูลค่ำเกินสมควร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงอำจน ำไปสู่
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 

กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล: บริษทัก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลของบริษทัตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำกำร
บริจำคไดใ้หก้ำรช่วยเหลือ สนบัสนุนชุมชน สังคม โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจน ไม่เป็นเส้นทำงส ำหรับกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั” 

กำรใหเ้งินสนบัสนุน: บริษทัก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่ เป็นกำรสนบัสนุน
ใหกิ้จกรรมของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ เพ่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกิจ หรือเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน” 

6.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษทัคำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนไดร้ำยงำนโดยสุจริตให้บริษทัทรำบถึงกำร

ปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสัยว่ำ ไม่สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมถูกตอ้งอยำ่งเหมำะสม 

ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีน่ำสงสัยว่ำจะฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ, ฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั, ไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมในกำร
ปฏิบติังำน กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชนั กำรกระท ำผิดกฎหมำย ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียต่อบริษทั 

ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(1) ตูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ำยในบริษทั 
(2) หนำ้เวบ็ไซตภ์ำยในของบริษทั หวัขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร > ช่องทำงกำรร้องเรียนและกระบวนกำร

จดักำรขอ้ร้องเรียน” 
(3) ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ  

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 
โทร 081-148-6455 หรือ โทรสำร 02-393-6190 
E-mail : dhas_udomdham@outlook.com 
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มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(1)  บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัของผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษำ

ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั  
(2)  ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จ้ง

เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บควำม
เดือดร้อน อนัตรำยใดหรือควำมไม่ชอบธรรม 

(3)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรใชดุ้ลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผู ้
แจง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เทจ็จริง  

(4)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ท ำหนำ้ท่ีแทนใน
กำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูล โดยผูบ้ริหำร
ท่ีไดรั้บมอบหมำยตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบำะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทำงตรง หรือ
ทำงออ้ม 

 
หลกัปฏิบัติที ่7 
รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนว
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1 การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิ 
(1)  บริษทั ก ำหนดให้ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูจ้ดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยก ำหนด

คุณสมบติัใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ และ
มีจ ำนวนเพียงพอ โดยบริษทัก ำหนดผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 

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

(3) บริษทั ก ำหนดใหมี้กำรบนัทึกรำยกำรอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได ้ใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ยึดหลกักำรท ำงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร รำยงำนทำงกำร
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บัญชีและกำรเงินมีควำมถูกต้อง ไม่เป็นรำยกำรเท็จ และพนักงำนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตำม
ระเบียบ และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 การเปิดเผยข้อมูล 
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอก ตอ้งเป็นไปอยำ่งเหมำะสม ทนัเวลำ และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจ ผูใ้ช้

ขอ้มูลสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั และมีกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ผ่ำนช่องทำงท่ี
ก ำหนด เพ่ือปกป้องขอ้มูลหลกัและขอ้มูลท่ีมีผลต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั 

นโยบายการส่ือสาร 
ก ำหนดใหมี้กำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยไดต้ำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงเป็นข่ำวสำรท่ีจ ำเป็น

อยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลำ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โดยละเวน้กำรใชถ้อ้ยค ำหรือรูปแบบท่ีไม่เหมำะสม ท่ีอำจท ำ
ให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดต่อหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งมีกำรส่ือสำรให้เขำ้ใจตรงกนัทั้งองค์กรในกำรปฏิบติัตำม
นโยบำย  

แนวปฏิบติักำรเปิดเผยขอ้มูล  
บริษทั มีนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุน 

ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องทำงบริษทั เพ่ือใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั และปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
ผูมี้อ  ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัไดม้อบหมำยผูบ้ริหำร เป็นผูมี้อ  ำนำจและท ำหนำ้ท่ีในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน กำร
แถลงข่ำว เผยแพร่ขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 ประธำนกรรมกำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  

ขอ้ละเวน้ในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัทำงธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหำกเปิดเผยแลว้ อำจท ำให้เสียประโยชน์ 

และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีขอ้สรุปหรืออยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ ซ่ึงยงัมีควำมไม่
แน่นอน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรำคำ หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นกำรกล่ำวร้ำยคู่แข่งทำงกำรคำ้  
ช่องทำงกำรส่ือสำร 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี 
 ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมท่ีก ำหนด  
 บริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส ำคญั ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั :http://investor.grandprix.co.th  
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 ช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนๆ ของบริษทั ได้แก่ กำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมนักวิเครำะห์ 
(Analyst Meeting)  กำร เข้ำ ร่วมประชุมกับนักลง ทุน (Investor Conference), Roadshow, 
Company Visit และกิจกรรมดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
- โดยในปี 2563 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม Opportunity Day : บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน ซ่ึง

น ำเสนอผำ่นระบบ VDO Conference เท่ำนั้น ในวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 
 ผำ่นเอกสำรกำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชนและกำรจดัประชุมแถลงข่ำว  
 กำรติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ สำมำรถติดต่อไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท ์02-522-1731 ถึง 8 ext. 309 

หรือ Email Address : ir@grandprix.co.th 

7.3 รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตจ้รรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อสิทธิ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ ำหนดนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชใ้นกำรบริหำรกิจกำรใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนัตำมวฒันธรรมองค์กร 
ดงัน้ี 

(1.1)  ยึดมัน่กำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(1.2)  เคำรพต่อกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่

ค ำนึงถึงเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ และวฒันธรรม โดยจะบริหำรจดักำรดว้ยควำมเป็นธรรม
และส่งเสริมใหเ้กิดกำรพฒันำร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยืน 

(1.3)  ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำ และปลูกฝ่ังจิตส ำนึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือประโยชนต่์อส่วนรวมโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

(1.4)  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชนท่ี์ย ัง่ยืนแก่สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภำยใน
และภำยนอกองคก์ร 

7.4 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมใหมี้กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล นอกเหนือจำก

กำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด และผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือน ำเสนอขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนั 
 
หลกัปฏิบัติที ่8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัตะหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้น และให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกนั
ของผูถื้อหุน้ ทุกรำยดว้ยควำมเป็นธรรม ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ไดแ้ก่ 

 กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ : จดัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั 
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 กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ : จดัเพ่ือพิจำรณำเร่ืองส ำคญัเร่งด่วน อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด ำเนินกำร 
หนงัสือประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัจะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ได้
มีเวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ประกอบดว้ย (1) วนัเวลำและสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น (2) วำระกำร
ประชุม (3) วตัถุประสงค ์เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละวำระท่ีเสนอ (4) หนงัสือ
มอบฉนัทะ (5) ขอ้มูลประกอบกำรประชุมอ่ืนๆเช่น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัและแจง้ผล
คะแนนเสียง เป็นตน้  
กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำร
จดักำรประชุมผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี 

การด าเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ บนเวบ็ไซต์ของบริษทั เช่น รำยงำนงบกำรเงิน

ประจ ำไตรมำส งบกำรเงินประจ ำปี แบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
รวมทั้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ อย่ำงนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอ
วำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่ำส ำคญั และเสนอรำยช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้งให้
เป็นกรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงน้อย 3 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษทั 

การด าเนินงานในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้น กำรนับ

คะแนนและแสดงผลเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ มีประธำน
กรรมกำรบริษทัเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนำ้ท่ีดูแลใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงเหมำะสม และเปิด
โอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้งค ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัได้ และยงั
ส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ใหท่ี้ประชุมทรำบพร้อม
ท ำบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม  

การด าเนินงานหลงัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระอยำ่งชดัเจน 

ภำยในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัท ำกำรถดัไปจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยแจง้ข่ำวผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นแจง้ต่อตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมทั้ง จดัท ำแบบประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) 
ซ่ึงจดัท ำโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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8.2 การส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษทัจดัใหมี้เวบ็ไซต ์เพ่ือใชใ้นกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ ระหวำ่งบริษทักบับุคคลภำยนอก 

เช่น ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถำบนั นกัวิเครำะห์ นกัลงทุนทัว่ไป และเปิดโอกำสให้บุคคลทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงและ
สอบถำมขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยข่ำวสำรต่ำงๆ ไดมี้กำรก ำหนดประเภทขอ้มูล เพ่ือส่ือสำรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ำยไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีเท่ำเทียมกนั เพ่ือควำมเหมำะสมในแต่ละกลุ่ม และไม่ท ำใหก้ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสียเปรียบและ
เสียโอกำสในกำรลงทุน ขอ้มูลตอ้งมีควำมถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง 
8.3 การจ่ายเงนิปันผล 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ
ตำมงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินไดแ้ละเงินทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้และใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
การประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
 บริษทัไดป้รับปรุงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Coporate Governance Code) ใหเ้ป็นไปตำมท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดป้รับปรุงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีปี 2560 โดย
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัใหค้ณะกรรมกำรบริษทั น ำไปปรับใชใ้นกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัสำมำรถ
ปรับตวัให้เหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ซ่ึงในปี 2563 มีเร่ืองท่ี
บริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ข้อที่ยงัไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

บริษทัควรมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนท่ี
สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทั้งในระยะ
สั้นและระยะยำว 

บริษทัใชเ้กณฑ ์KPI ในกำรวดัผลกำรปฏิบติังำน
ของพนักงำน ไม่ได้มีกำรวดัผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
Balance Scorecard  

บริษทัควรจดัให้มีกำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน
ท่ีน ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั 

ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่ไดมี้กำรจดัท ำ 

  คณะกรรมกำรควรเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทน
ของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงผลกำร
ปฏิบติังำนของ CEO 

บริษทั ยงัไม่เปิดเผย 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อ

สังคม (Corporate Social Responsibilities) มุ่งเน้นกำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมดูแล เอำใจใส่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีคุณธรรม และจรรยำบรรณ ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ซ่ึงมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัมุ่งเนน้กำรท ำธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน โดยไม่มีนโยบำยท่ีจะ

กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไดม้ำซ่ึงกำรไดเ้ปรียบคู่แข่งโดยมิชอบ เช่น กำรบิดเบือนขอ้มูลทำงธุรกิจ เพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบ
คู่แข่งท่ีด ำเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษทั หรือกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ย
วิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม อีกทั้ ง บริษทัส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษทัในทุก
ระดบัชั้น ใหเ้กิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมระมดัระวงัเร่ืองกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โดยบริษทัเช่ือมัน่ว่ำกำร
ประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษทั ดงัน้ี    

1.1  ท ำใหเ้กิดภำพลกัษณ์ท่ีดีในสำยตำของลูกคำ้ จะท ำใหลู้กคำ้ไวใ้จในคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 
1.2  ท ำใหไ้ดรั้บควำมไวว้ำงใจทำงดำ้นกำรเงิน 
1.3  ท ำใหพ้นกังำนรู้สึกมีศกัด์ิศรีและควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นส่วนหน่ึงของกิจกำร  
กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยส่งเสริม

ให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน ใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ไม่สนบัสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล ทั้งในเร่ืองของ
กำรถูกโจมตีจำกไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจำกบุคคลภำยนอก รวมถึงกำรร่ัวไหลของขอ้มูลส ำคญั บริษทัจึงมีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยีสำระสนเทศของบริษทั โดยไม่ใหมี้กำรติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์
ท่ีผิดกฎหมำย มีกำรก ำหนดสิทธ์ิและตรวจสอบกำรใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของพนักงำน เพ่ือป้องกันกำรใช้
ซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำน  

2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษทัมีเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยด ำเนินกำรผำ่นนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีก ำหนดข้ึน ซ่ึงมีกำรบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน
ทุกคน โดยวตัถุประสงคข์องนโยบำยและแนวปฏิบติั คือ บริษทัจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลเพ่ือป้องกนั หลีกเล่ียงหรือลดโอกำส และช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รัปชนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัมี
กำรก ำหนดแนวปฏิบติัต่อคู่คำ้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและขอ้
สงสยั แนวทำงในกำรเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกเก่ียวกบัเจตนำรมณ์ของบริษทัในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนั มีกำร
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ส่ือสำรและกำรอบรมเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในเร่ืองของกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหพ้นกังำนทุกคน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆท่ี
ก ำหนด เพ่ือสร้ำงกำรตระหนักรู้เก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชันและมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ี
ก ำหนด  

แนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
1. มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษทั ถือเป็นภำระหนำ้ท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนทุกระดบัของบริษทั ตอ้งยึดเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลยกำรปฏิบติั
ตำมแนวทำงท่ีปรำกฏอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขำ้งตน้ และ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกบับริษทั ใหถื้อวำ่มีควำมผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทั 

2. บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัป
ชนั ตำมท่ีบริษทั ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชนัเป็นกำรกระท ำ
ผิดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงจะต้องไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษทั 
ก ำหนด นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

4. บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลภำยนอกท่ี
ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

5. บริษทัจดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่ำนหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำร กำรปฐมนิเทศพนกังำน และกำรจดัสัมมนำต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมแต่โอกำสอนัสมควร 
เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังำนมีกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบในภำระหนำ้ท่ี
ของตน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมหลกัจริยธรรม 

6. บริษทัก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดร้ำยงำนโดยสุจริตถึงกำร
ปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสยัจะขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

7. บริษทัก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนส ำหรับบุคคลภำยนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพสิทธิมนุษยชน ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน 

ส่งเสริมและเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพโดยกำรไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมควำมเสมอภำคไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น 
ไม่ใชแ้รงงำนเดก็หรือแรงงำนท่ีผิดกฎหมำย ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดใดหรือส่งเสริมให้
มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทำงกลบักนับริษทัจะส่งสร้ำงควำมรู้ดำ้นสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูก
จิตส ำนึกใหพ้นกังำนของบริษทั ยึดถือและปฏิบติัตำม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบติั ดงัน้ี 
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3.1 สิทธิและเสรีภำพส่วนบุคคล 
-  บริษทัใหก้ำรดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนโดยถือเป็นควำมลบั ไม่ส่งต่อขอ้มูลหรือกระจำย

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
-  กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจำกกระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บกำรยินยอมจำกเจำ้ของ

ขอ้มูล  
-  พนักงำนทุกคนสำมำรถใชสิ้ทธิและเสรีภำพของตนได ้โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคลอ่ืน 
3.2  กำรปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมเสมอภำค 

- บริษทัควรปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของ
เช้ือชำติ สญัชำติ ภำษำ ศำสนำ เพศ อำย ุและกำรศึกษำ 

- พนกังำนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมำะสมกบั
หนำ้ท่ีกำรงำน ตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้ำง
ควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์บริษทั  

- บริษทัให้โอกำสพนักงำนในกำรแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี โดยก ำหนดผลตอบแทนท่ี
เหมำะสมตำมระเบียบของบริษทั และใหโ้อกำสพนกังำนไดรั้บควำมรู้จำกกำรอบรมเพ่ิมเติม ทั้ง
ภำยในและภำยนอกบริษทั 

- กำรด ำเนินกำรพิจำรณำผลงำน ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- พนกังำนควรหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงทำงกำยและจิตใจ เช้ือ

ชำติ สัญชำติ ภำษำ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ โดย
ตอ้งใหเ้กียรติและเคำรพควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

- บริษทัคอยสอดส่องดูแลใหส้ภำพกำรท ำงำนปรำศจำกจำกกำรกดข่ีข่มเหง หรือกำรกระท ำท่ีไม่
เป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนั
เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำของกิจกำร และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน
ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ดงัน้ี  

4.1  เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน 
ข้อพพิาทแรงงาน 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีบริษทัเป็น
คู่ควำมหรือคู่กรณี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

4.2 จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน  เง่ือนไขกำรจ้ำงงำน และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้
กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนท่ีเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงกำร
พิจำรณำโบนสัส้ินปี กำรจ่ำยเบ้ียเล้ียง และค่ำล่วงเวลำ ใหแ้ก่พนกังำนทุกคนอยำ่งเป็นธรรม  
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4.3 จดัใหมี้สวสัดิกำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสังคม รวมถึงสวสัดิกำร
อ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด 
สวสัดกิารพนักงาน 
1. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้ง
ท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2554 พนกังำนทุกคนมีสิทธิในกำรสมคัรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยมีอตัรำเงินสะสมจำกพนกังำน ในอตัรำร้อยละ 
5 ของเงินเดือน และอตัรำเงินสมทบจำกนำยจำ้ง ในกรณีพนกังำนพน้จำกกำรเป็นสมำชิกกองทุน พนกังำน
มีสิทธิไดรั้บเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบตำมอำยงุำน ดงัน้ี  

อายุงาน 
อตัราเงนิสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะ

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% 
2. ประกนัชีวิต อุบติัเหตุ ทุพพลภำพ และสุขภำพกลุ่ม 

บริษทัได้จัดสวสัดิกำรให้กับพนักงำน ในรูปแบบของประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภำพ และ
สุขภำพกลุ่ม นอกเหนือไปจำกกองทุนเงินทดแทน และประกนัสังคม เน่ืองจำกบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญั และตระหนกัอยู่เสมอว่ำ พนกังำนเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อองค์กร 
และเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รมีควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ยิ่งข้ึน โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

2.1  กำรประกนัชีวิตกลุ่ม กรณีเสียชีวิตทุกกรณี  
 ยกเวน้  1. กำรกระท ำอตัวิบำตกรรมหรือกำรฆ่ำตวัตำย 

 2. ผูรั้บประโยชนฆ่์ำผูเ้อำประกนัภยัตำยโดยเจตนำ 
2.2  กำรประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม กรณีกำรสูญเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ รวมถึงกำรทุพพลภำพอนั

เน่ืองมำจำกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งในและนอกเวลำท ำงำน  
2.3  กำรประกนัสุขภำพกลุ่ม กรณีค่ำรักษำพยำบำล ท่ีเกิดจำกกำรเจ็บป่วย หรือกำรไดรั้บบำดเจ็บ

จำกอุบติัเหตุ  
3. เงินกูฉุ้กเฉินส ำหรับพนกังำน 

บริษทัไดจ้ดัให้สวสัดิกำรเงินกู้ฉุกเฉินส ำหรับพนักงำนท่ีมีควำมจ ำเป็นและเดือดร้อนทำงด้ำน
กำรเงินของตนเองและครอบครัวของพนักงำน โดยพนักงำนสำมำรถขอกู้เงินไดไ้ม่เกิน 3 เท่ำของ
เงินเดือน และสำมำรถผ่อนช ำระคืนบริษทัไม่เกิน 2 ปี โดยไม่คิดอตัรำดอกเบ้ีย ทั้งน้ีให้เป็นไปตำม
เง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด 
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4. สวสัดิกำรช่วยเหลือกำรจดัพิธีศพ 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกำรจดัพิธีศพส ำหรับพนกังำนและครอบครัวของพนกังำน 

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทำควำมทุกข์โศกท่ีเกิดจำกกำรสูญเสีย และเพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจให้กับ
พนกังำนท่ีมีกำรสูญเสียครอบครัว  
5.  สวสัดิกำรเยี่ยมไข ้แต่งงำน และรับขวญับุตรพนกังำน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรเยี่ยมไข ้แต่งงำน และรับขวญับุตรพนกังำน เพ่ือตอบแทนใหพ้นกังำนมี
ขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน และเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของพนกังำนในกำรด ำเนินชีวิต  
6.  สวสัดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรพนกังำน 

บริษทั ไดจ้ดัมอบทุนกำรศึกษำบุตรพนกังำน เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำแก่บุตรของ
พนกังำน และช่วยแบ่งเบำภำระใหก้บัพนกังำนท่ีมีบุตร โดยมอบแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี และทุน
ส่งเสริมกำรศึกษำ 

4.4 จดัใหมี้บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชั้นของบริษทั โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำมเส่ียง
ตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 
 กิจกรรมตรวจสุขภำพประจ ำปี 

บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพท่ีดีของพนกังำน จึงไดมี้กำรจดัโครงกำรตรวจสุขภำพ และตรวจคดั
กรองมะเร็งปำกมดลูกส ำหรับพนกังำนหญิงเป็นประจ ำทุกปี 

 กิจกรรมฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ประจ ำปี 

4.5 ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในบริษทั  และส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ/
ฝึกอบรมภำยนอกอยูเ่ป็นประจ ำ เพ่ือเป็นกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้บริษทัสำมำรถบรรลุ

เป้ำหมำยและแผนงำนท่ีวำงไวไ้ด ้บริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล และกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเน่ือง บริษัทได้มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมโดยบุคคลท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถ
จำกทั้งภำยนอกและภำยในบริษทั รวมถึงกำรอบรมผำ่นระบบออนไลน ์ใหแ้ก่พนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ในรอบปีบญัชี 2563 พนกังำนของบริษทัไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำรวมจ ำนวน 125 คน จำกหลกัสูตร
อบรมทั้งส้ิน 55 หลกัสูตรดว้ยกนั (อบรมภำยในจ ำนวน 2 หลกัสูตร และอบรมภำยนอกจ ำนวน 53 หลกัสูตร) หรือ
คิดเป็น 1,227 ชัว่โมง ตวัอยำ่งหลกัสูตรกำรอบรมและกำรสมัมนำท่ีพนกังำนไดเ้ขำ้ร่วมเพ่ือพฒันำควำมสำมำรถ เพ่ิม
ทกัษะและควำมรู้อนัเป็นประโยชนต่์อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและธุรกิจของบริษทัมี ดงัน้ี 

งำนพฒันำบุคลำกรส่วนงำนบริหำรและงำน HR 
1. หลกัสูตร The Future of Business Transformation in Disruptive World in Action 2020 
2. หลกัสูตรพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยใหม่ท่ีสถำนประกอบกิจกำรตอ้ง

รู้และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 70 

3. หลกัสูตรกลยทุธ์ สญัญำ กำรเจรจำในกำรซ้ือขำยควบรวมกิจกำร (Mergers & Acquisitions) 
4. หลกัสูตรกำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐำน) – COSO REM 2017 รุ่นท่ี 2/63 
5. หลกัสูตร M&A in ACTION, FINANCIAL, PRICING STRATEGIES 
6. หลกัสูตรสวสัดิกำรยืดหยุน่ (Flexible Benefits) 
7. หลกัสูตรแผนกำรสรรหำประจ ำปี 
งำนพฒันำบุคลำกรส่วนงำนบญัชีและกำรเงิน 
1. กำรรวมธุรกิจและกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบติักำร 
2. วิเครำะห์ปัจจุบนั รู้ทนัอนำคต ผำ่นงบกำรเงิน 
3. “CFO Refresher Course “เตรียมพร้อมรับมือภำวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์กำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือ

จดัหำเงินทุนและสร้ำงกำรเติบโต” 
งำนพฒันำบุคลำกรส่วนงำนผลิตและ Media 
1. กำรควบคุมคุณภำพกำรพิมพ ์โดยใช ้Spectrophotometer ขั้นสูง 
2. Knowledge management infographic online learning  
3. SEO WordPress และกำรท ำ SEO ใหถู้กหลกักำรขั้นพ้ืนฐำน 
4. ทกัษะต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลิตเป็นตน้วำ่ Multimedia Designer, Infographic, Illustrator, Photoshop,  

Videoleap, Lightroom และ Lightroom mobile 
งำนพฒันำบุคลำกรส่วนงำน Marketing & Digital 
1. กำรบริหำรตน้ทุนฐำนกิจกรรม เทคนิคกำรลดตน้ทุนและ Intro to Startup 
2. กำรหำโอกำสทำงธุรกิจจำกอภิมหำขอ้มูล (Sensing Opportunity from Big Data) และ Data Visualization 
3. กำรตลำดบริกำร (Service Marketing) และ Heartful Marketing 
4. ฝ่ำคล่ืนธุรกิจพิชิตเป้ำหมำย (Risk Management) 

4.6 ด ำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี  โดยจดัให้มี
มำตรกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้ำงใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงจดักำร
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมยัท่ีดี และดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ  มีควำม
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรดูแลป้องกนัเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนของบุคลำกร ทรัพยสิ์น และกระบวนกำรท ำงำน มีนโยบำยท่ีให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ี
เสริมสร้ำงควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของพนกังำน ชุมชน และสงัคมส่วนรวมอยูเ่สมอ  

หน่วยงำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ร่วมกบัคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (ค.ป.อ.) พฒันำระบบกำรจดักำรควำม
ปลอดภยั ควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขอนัตรำยจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั พร้อมจดักิจกรรมส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองควำมปลอดภยัใหก้บัพนกังำนทุกคน ซ่ึงมีผลใหก้ำรเกิดอุบติัเหตุในองคก์รในรอบ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 71 

ปีท่ีผ่ำนมำเท่ำกบัศูนย ์โดยบริษทัมีสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุ จนถึง ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2563  มีจ ำนวนวนั
สะสมท่ีไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงำน  2,148 วนั 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไดด้ ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรอบรมใหค้วำมรู้ / ประชุมดำ้นควำมปลอดภยั 
- ประชุมช้ีแจงกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้ำงเจตคติท่ีดีและสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย

แรงงำนป้องกนัยำเสพติดประจ ำปี 2563 
- อบรมกำรใชแ้ละบ ำรุงรักษำรถยกเพ่ือควำมปลอดภยั  โดย บริษทั บำงกอกโคมตัสุ ฟอร์

คลิฟท ์
2. กำรอบรมแผนฉุกเฉิน 

คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน (ค.ป.อ.) ร่วมกบัหน่วยงำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน ไดร่้วมกนัจดักำรฝึกอบรมกำรตอบโตก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กำรฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

3. รำงวลั 
- กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนให้เป็นศูนย ์ประจ ำปี พ.ศ.2563 

(Zero Accident Campaign 2020) โดย กระทรวงแรงงำน 
4. กำรตรวจควำมปลอดภัยของอุปกรณ์กำรด ำเนินงำน และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

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

4.7  เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรมหรือกำร
กระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งในบริษทั รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนท่ีรำยงำนเร่ืองดงักล่ำว  
ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
ผูร้้องเรียนสำมำรถแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด หรือสอบถำมขอ้สงสัยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

ตำมท่ีเห็นเหมำะสม โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ี
อยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อไดล้งใน “แบบฟอร์มกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของ บริษทั กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)” และส่งมำยงัช่องทำงรับเร่ืองดงัน้ี 

(1) ตูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ำยในบริษทั 
(2) หน้ำเว็บไซต์ภำยในของบริษัท หัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร > ช่องทำงกำรร้องเรียนและ

กระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียน” 
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(3)  ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ  
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 
โทร 081-148-6455 หรือ โทรสำร 02-393-6190 
E-mail : dhas_udomdham@outlook.com 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(1)  บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัของผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บ

รักษำขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั  
(2)  ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จง้

เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เทจ็จริง  
(3)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรใชดุ้ลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผู ้

แจง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เทจ็จริง  
(4)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ท ำหนำ้ท่ีแทน

ในกำรใชดุ้ลยพินิจสัง่กำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคล
ท่ีใหข้อ้มูล 

5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจ ให้มีกำรสร้ำงสรรค์ น ำเสนอ และบริหำรจดักำรสินคำ้และบริกำรของ

บริษทัแก่ลูกคำ้ อยำ่งมีมำตรฐำนและมีจริยธรรม ภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  
5.1  มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหำ พฒันำสินคำ้และกำรบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  
5.2  ปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติัและไม่เปิดเผย

ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
5.3 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ เพ่ือใหลู้กคำ้มีขอ้มูลในกำรตดัสินใจ 

โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมจริงทั้งในกำรโฆษณำหรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอ่ืนๆ กบัลูกคำ้  
5.4 จดัใหมี้กระบวนกำรท่ีสำมำรถใหลู้กคำ้แจง้ถึงปัญหำหรือกำรใหบ้ริกำรท่ีไม่เหมำะสม เพ่ือท่ีบริษทั

จะไดป้้องกนัแกไ้ขปัญหำใหก้บัลูกคำ้และน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปปรับปรุงหรือพฒันำผลิตภณัฑ ์และ
กำรใหบ้ริกำรต่อไป  

5.5  จดัใหมี้บริกำรหลงักำรขำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
5.6  รักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลลูกคำ้ไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนส่์วนตนโดยมิชอบ  
5.7  สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้ำงและธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำง

ลูกคำ้กบับริษทัใหย้ ัง่ยืนสืบไป 

6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม          
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม และประกอบกิจกำรโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทั จึงด ำเนินภำยใตค้วำมรับผิดชอบส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

mailto:dhas_udomdham@outlook.com
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6.1  ประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงสภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยำ่งเคร่งครัด  

6.2  มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชดัเจน และยึดถือปฏิบติักนั
ภำยในองคก์ร  

6.3  ส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
บริษทัส่งเสริมให้พนกังำนไดรั้บควำมรู้ และกำรฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือปลูกฝังให้

พนักงำนทุกคนค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในกำรปฏิบติังำนอยู่เสมอ บริษทัมีกำร
รณรงคส์ร้ำงจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติผ่ำนกิจกรรมท่ีพนกังำนมีส่วนร่วม
อย่ำงต่อเน่ือง และให้กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแก่สังคมและองค์กรต่ำงๆ รวมทั้ ง
ด ำเนินกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
ใหแ้ก่พนกังำนของบริษทั 

6.4 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อัน
เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกบัเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐ และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรใหค้วำมช่วยเหลือและพฒันำ

สงัคม ดงัน้ี 
7.1  บริษทัเปิดโอกำสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้คิดเห็นส ำหรับโครงกำร

ต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ ท่ีเป็นผล
มำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

7.2  บริษทัให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอ้ตกลงระดบัสำกลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ี
จดัท ำข้ึน เพ่ือช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

7.3 บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั ดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

7.4  บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทั มีจิตส ำนึกต่อกำรพฒันำชุมชนสงัคม 
ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลและร่วมพฒันำสังคมและชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ใน

ฐำนะเป็นองคก์รหน่ึงในสังคม โดยเฉพำะโครงกำรท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดยน ำขีดควำมสำมำรถ และ
ศกัยภำพท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจขององคก์รไปส่งเสริมกิจกรรมดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ดงัน้ี 

 บริษทัไดร่้วมสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่บุตรและธิดำของช่ำงภำพส่ือมวลชนฯ จำก
สมำคมช่ำงภำพส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นเงินจ ำนวน 300,000 บำท 

 บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนและช่วยเหลือผูพิ้กำรทำงสำยตำ โดยไดบ้ริจำคเงินเพ่ือช่วยเหลือใหก้บัมูลนิธิ
คนตำบอดแห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวน 100,000 บำท 
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 บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนและช่วยเหลือโครงกำรหวัใจสีขำว โดยบริจำคเงินเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทำงกำร
แพทย ์เป็นจ ำนวนเงิน 20,000 บำท 

 บริษทัไดร่้วมบริจำคใหมู้ลนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย เป็นจ ำนวน 80,000 บำท 
เพ่ือร่วมสนบัสนุนโครงกำรและมูลนิธิในพระอุปถมัภ ์
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11.     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกบัดูแลท่ีดี และกำรบริหำรควำมเส่ียง ถือเป็นกลไกท่ีส ำคญัต่อควำมส ำเร็จ

และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยท่ีสภำพแวดล้อมต่ำงๆ และสภำพธุรกิจมีกำร

เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วตลอดเวลำ บริษทัจึงมุ่งเนน้ใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีประสิทธิผลลครอบคลุมใน

ทุกกิจกรรม มีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรทั้งระดบับริหำรและระดบัปฏิบติักำร 

เพ่ือใหมี้กำรปฏิบติังำนและกำรใชท้รัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรป้องกนัดูแลรักษำ

ทรัพยสิ์น มีกำรรำยงำนต่ำงๆ และรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลำ รวมถึงมีกำรปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้ง สอดคลอ้งตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อีกทั้งยงัส่งเสริมกำรเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน โปร่งใส มีคุณธรรม สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัท่ี

ก ำหนดไว ้

โดยบริษทัก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ท่ีสอดคลอ้งตำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในของ 

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีองค์ประกอบและกำร

ด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัส่งเสริมให้องค์กรมีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดี และด ำเนินธุรกรรมของบริษทัให้มี

ระบบกำรก ำกบัดูแลท่ีดีและโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจบรรลุตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงเหมำะสม มีสำยกำรบงัคบับญัชำอย่ำงชดัเจน มีกำรก ำหนด

อ ำนำจกำรอนุมติัของผูบ้ริหำรแต่ละระดบัเพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรและกำรปฏิบติังำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รวมทั้งมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีในส่วนงำนท่ีส ำคญัเพ่ือใหเ้กิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั มีกำรก ำหนดนโยบำย

และระเบียบวิธีปฏิบติังำนส ำคญัต่ำงๆ เช่น ระบบจดัซ้ือจกัจำ้ง กำรผลิต และระบบสินทรัพยถ์ำวร ฯลฯ ท่ีเหมำะสม 

พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ 

อีกทั้งมุ่งเนน้กำรสรรหำและบริหำรทรัพยำกรบุคคลอยำ่งมีมำตรฐำนและเหมำะสมกบัวฒันธรรม 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Management) 

บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ มีก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี

อำจจะเกิดข้ึนอยำ่งเหมำะสม และเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจยัทั้งภำยในและ

ภำยนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรทั้งในระดบัองค์กร ระดบัธุรกิจ และระดบัหน่วยงำนภำยใน กำร

ประเมินควำมเส่ียงช่วยให้เกิดกำรติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัอย่ำงเป็นระบบและเท่ำทันกับสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
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เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขอุปสรรค รวมทั้งใชเ้ป็นฐำนขอ้มูลในกำรคำดกำรณ์และเป็นกำร

เตรียมควำมพร้อมไวล่้วงหนำ้เพ่ือพฒันำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรจดักำรในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัต่อไป  

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

 บริษทัมีระเบียบและวิธีปฏิบติังำนท่ีชดัเจนส ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติั ตำมคู่มือ

ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้

 บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ และก ำหนดแผนกำรบริหำรควำม

เส่ียงเพ่ือช่วยควำมคุมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

 มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน ในแต่ละขั้นตอน ของฝ่ำยต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรอนุมติั

โดยผูมี้อ  ำนำจในแต่ละระดบัตำมท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 บริษทัมีกำรจดัท ำผงัระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Network Diagram) โดยแยกเป็นแต่

ละอำคำร และแสดงอุปกรณ์เป็นรำยบุคคล เพ่ือสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินไปไดต้ำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

 บริษทัมีกำรจดัท ำทะเบียนคุมลิขสิทธ์ิโปรแกรมทุกชนิดท่ีบริษทัใชง้ำนอยู ่และปรับใหเ้ป็นปัจจุบนั

อยูเ่สมอ รวมทั้งส่ือสำรใหพ้นกังำนเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ 

 กำรส่ือสำรข้อมูลภำยในบริษทัซ่ึงรวมไปถึงวตัถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม

ภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำรสนบัสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมท่ีวำงไว ้

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบับริหำรจนถึงระดบัปฏิบติักำร มีกำรสอบทำน

และติดตำมโดยหวัหนำ้งำนและผูบ้ริหำรของสำยงำน มีกำรประชุมผูบ้ริหำรเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไป

ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ปัญหำต่ำงๆ ไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมและทนัเหตุกำรณ์

โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร และฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ 5 ดำ้นดงักล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำร

บริษทั ซ่ึงรวมกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นว่ำ บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอแลว้ 
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คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีว่ำระบบกำรควบคุมภำยในใดๆ ก็ตำมอำจจะไม่สำมำรถมัน่ใจไดต่้อควำมเสียหำย

ทั้งหมดอนัเกิดจำกควำมผิดพลำดท่ีเป็นสำระส ำคญัแต่กส็ำมำรถป้องกนั หรือยอมรับไดใ้นระดบัท่ีสมเหตุสมผล 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มีควำมเห็นท่ีแตกต่ำง - 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี 

กฎหมำย และกำรบริหำรจดักำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1.  พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุ่มแกว้  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม  กรรมกำรตรวจสอบ 

3.  ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี  กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

ซ่ึงระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยำ่งครบถว้น โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้

กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีของบริษทัและ

บริษทัย่อยร่วมกบัผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นบญัชีและกำรเงิน และผูส้อบบญัชี เพ่ือสอบถำมควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นของงบกำรเงิน และกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั รวมถึงควำมเพียงพอและเหมำะสม

ของวิธีกำรบนัทึกบญัชี กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และควำมมีอิสระของผูส้อบบญัชี 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรบญัชีตำม

หลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีควำมเช่ือถือได้ รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และ

ทนัเวลำ เป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูใ้ชง้บกำรเงิน 

2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดติ้ดตำมก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนขององคก์รใหมี้กำรจดัวำงระบบกำร

ควบคุมภำยในและกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง กำรประเมินกำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร และ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน COSO Internal Control 2013 เพ่ือใหม้ัน่ใจ

ว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษทั มีควำมเพียงพอและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุม

ภำยใน 
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3. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

และรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะของผู ้ตรวจสอบภำยใน ในประเด็นท่ีมี

นยัส ำคญั เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

4.  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กระบวนกำร

บริหำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมหลกักำรท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคัญทั้ ง

ภำยในและภำยนอก มีแผนงำนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถ

ควบคุมหรือลดผลกระทบท่ีอำจมีต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์กำรด ำเนินงำนขององค์กรให้อยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งพิจำรณำสอบทำนประสิทธิภำพควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำร

ควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5.  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์ตำมขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย มีกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจ

ปกติอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม โดยในปี 2563 ไม่พบรำยกำรท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ย กระท ำกำรท่ี

ขดัต่อกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลให้มี

ควำมถูกต้อง ครบถว้น และทันเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  

7.  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ประจ ำปี 2564 โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และผลกำร

ปฏิบติังำน ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจำกบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั โดยมีนำงสุวิมล               กฤตยำเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 

2982 และ/หรือ นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7645 และ/หรือ นำยวิโรจน์ 

สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 5128 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2564 

โดยสรุป กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2563 ไดติ้ดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอตำมหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีควำมเห็นว่ำบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสำระส ำคญัครบถว้นและ

เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูล รำยกำรระหว่ำงกนั หรือรำยกำรท่ี

อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งเพียงพอ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 79 

มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ  รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งครบถว้น 
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12.    รายการระหว่างกนั 
 

รายการทีบ่ริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั (บาท) 

ปี 2563 

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

1. บจก. บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์       
วอเทอร์สปอร์ทคลบั 

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

            654,281.50 
            517,802.99 
         2,710,846.34 
            130,000.00 

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 

4. บจก.ออโตเมทริคซ์ โซลูชัน่ 
 

-  บริษัทร่วม และมีผู ้ถือหุ้น /
กรรมกำรร่วมกนั 

- ค่ำบริกำร 
- รำยไดอ่ื้น 
- ตน้ทุนบริกำร 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

            150,000.00 
- 
- 
- 

รำคำตลำด 

5.บจก.ทรูเอน็เนอร์จี 
 

-  บริษัทร่วม และมีผู ้ถือหุ้น /
กรรมกำรร่วมกนั 

- ค่ำบริกำร 
- รำยไดอ่ื้น 
- ตน้ทุนบริกำร 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

- 
      280,000.00 

- 
- 

รำคำตลำด 

รำยกำรท่ีเป็นลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

                 (หน่วย : บำท) 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม บจก. บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลบั บริษัท ทรูเอน็เนอร์จี จ ากดั 
 

- ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 656,687.89 - 

- ลูกหน้ีอ่ืน  3,026,120.00 280,000.00 
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2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบับริษทัหรือบุคคลท่ีมีอำจมีควำมขดัแยง้ท่ีส ำคญั คือ รำยไดจ้ำก

กำรใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีจดัแสดง รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งพิมพง์ำน และรำยไดจ้ำกกำรใหค้ ำปรึกษำและบริหำรจดักำร ซ่ึง

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวตำมตำรำงขำ้งตน้ และให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำร

ระหว่ำงกนัเหล่ำน้ีมีรำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั  

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ไดถู้กก ำหนดไว ้ เพ่ือให้รำยกำร

ระหว่ำงกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีควำมโปร่งใส และเพ่ือเป็นกำรรักษำ

ผลประโยชน์ของบริษทั  โดยบริษทัจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ 

ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ทั้งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

ประชุมในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวได ้และในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติั

จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัจะจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำและให้

ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งน้ี 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่

เป็นเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปใหมี้หลกักำรดงัน้ี 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปจะไดรั้บกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นโดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัในหลกักำร และให้ฝ่ำยจดักำร

สำมำรถอนุมติักำรท ำธุรกรรมเหล่ำน้ีได ้หำกธุรกรรมดงักล่ำวมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึง

กระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมี

สถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัจะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมทุกรำยกำรเพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้ โดยทัว่ไปจะถูกพิจำรณำและใหค้วำมเห็น

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเขำ้เสนอคณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำอนุมติั

ต่อไป ทั้งน้ี ให้ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของประกำศค ำสั่งหรือ
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ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร

ระหวำ่งกนั 

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีบริษทัขำยโฆษณำหรือท ำรำยกำรใดๆ ร่วมกนักบับริษทั/บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ บริษทัจะก ำหนดสัดส่วนรำยไดข้องบริษทั อย่ำงสมเหตุสมผล และบริษทัจะรำยงำนสรุปรำยกำร

ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส  

อย่ำงก็ตำม ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ี

อำจจะเกิดข้ึน บริษทัจะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ผูเ้ช่ียวชำญอิสระ หรือ

ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นท่ีมีควำมเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ

คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นช่อง

ทำงกำรโยกยำ้ยหรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่เป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัได้

ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นแบบแสดงรำยกำร

ขอ้มูลประจ ำปีและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 

4. แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัคำดว่ำในอนำคตบริษทั อำจจะยงัคงมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัและ/หรือบุคคลท่ีอำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เน่ืองจำกรำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำน้ีเป็นรำยกำรท่ีเกิดตำมควำมจ ำเป็นและเป็น

ประโยชนต่์อบริษทั ซ่ึงแนวโนม้ของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. รำยกำรธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีจดัแสดง รวมทั้งกำรใหบ้ริกำรโฆษณำ รำยกำรเหล่ำน้ีเป็นไป

ตำมธุรกิจปกติของบริษทั และมีรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้เป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ตลำด บริษทั

คำดวำ่รำยกำรเหล่ำน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

2. รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรส่วนกลำง และกำรใชบ้ริกำรโฆษณำ รำยกำรเหล่ำน้ี

เป็นไปตำมลกัษณะสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั และมีรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้เป็นไปตำมรำคำและ

เง่ือนไขกำรคำ้ตลำด บริษทั คำดวำ่รำยกำรเหล่ำน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

3. รำยกำรเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริกำร ไดแ้ก่ กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์บริษทั คำดว่ำรำยกำรประเภทน้ี

อำจเกิดข้ึนในอนำคตตำมควำมจ ำเป็น 

4. บริษทัจะไม่ใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกรรมกำร หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ใน

กรณีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม (ถำ้มี) บริษทัจะใหค้วำมช่วยเหลือตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยบริษทัจะ

พิจำรณำอตัรำดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว และคิดอตัรำดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมตำมควำมเส่ียงของผูกู้ ้

ในอตัรำท่ีเหมำะสม 
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นอกจำกน้ี ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัไดเ้สนอขำยหุน้ต่อประชำชนแลว้ ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจะ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร

ระหว่ำงกนั โดยบริษทัจะปฏิบติัตำมมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้

อยำ่งเคร่งครัด  
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(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ 2563 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,856,377.66 147,582,925.18 271,015,222.40

เงินลงทุนชัว่คราว -                           357,201,913.58 366,893,760.35

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 45,077,383.42 43,162,643.45 83,030,464.47

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 20,000,000.00 -                           -                           

สินคา้คงเหลือ 7,493,003.25 7,809,497.02 10,255,687.20

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 200,049,621.70 -                           -                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 323,476,386.03 555,756,979.23 731,195,134.42

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 323,300.00 323,300.00 323,300.00

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           187,292,014.11 91,000,000.00

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 593,265.97 -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 247,278,613.22 -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 271,449.00 508,308.00 400,794.00            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 32,239,860.10 32,239,860.10 32,239,860.10

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 180,096,379.60 184,484,774.16 132,577,836.30

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15,370,257.69 -                           -                           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 10144933.28 8,877,779.41 4,429,243.06         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,287,776.86 4,366,431.00 5,304,547.14

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 988,587.24 2,962,590.19 3,691,706.76

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 490,594,422.96 421,055,056.97 269,967,287.36

รวมสินทรัพย์ 814,070,808.99 976,812,036.20 1,001,162,421.78

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา) 
 ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของบริษทั ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตจำก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และแสดงเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนจำกงบ
กำรเงินส ำหรับปี 2562 และ 2561 ตำมล ำดบั 
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(หน่วย : บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 31,930,988.87 31,014,565.41 35,837,252.58

รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,217,720.49 141,223,453.41 146,060,404.67

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,264,513.84 -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 716,006.86 2,282,300.36 10,761,223.57

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 39,129,230.06 174,520,319.18 192,658,880.82

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,433,466.71 -                           -                           

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21,239,586.56 24,977,321.46 25,074,661.06

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 26,673,053.27 24,977,321.46 25,074,661.06

รวมหนีสิ้น 65,802,283.33 199,497,640.64 217,733,541.88

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 110,561,100.00 110,561,100.00 110,561,100.00

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 285,434,649.17 285,434,649.17 285,434,649.17

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22,129,984.00 51,297,178.66 57,427,110.81

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 142,792.49 21,467.73 6,019.92                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 748,268,525.66 777,314,395.56 783,428,879.90

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 814,070,808.99 976,812,036.20 1,001,162,421.78

งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ)

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 509,410,898.08 719,331,900.38 731,646,751.80

ตน้ทนุขายและบริการ (299,751,119.10) (430,680,567.28) (395,364,556.60)

ก าไรขั้นต้น 209,659,778.98 288,651,333.10 336,282,195.20

รายไดอ่ื้น 2,592,114.51 2,824,568.32 12,721,143.71

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (51,598,788.52) (49,610,132.72) (45,429,924.64)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (117,185,641.25) (122,701,053.17) (135,292,696.75)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 43,467,463.72 119,164,715.53 -                            

รายไดท้างการเงิน 6,756,407.60 11,730,476.67 -                            

ตน้ทนุทางการเงิน (278,831.77) -                            (203,662.13)

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (4,681,286.78) -                            -                            

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 45,263,752.77 130,895,192.20 168,077,055.39

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,172,123.85) (28,179,030.55) (36,564,169.03)

ก าไรส าหรับปี 34,091,628.92 102,716,161.65 131,512,886.36

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 121,324.76 15,447.81 6,019.92                    

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 121,324.76 15,447.81 6,019.92                    

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,741,165.42 5,153,887.20 -                            

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,741,165.42 5,153,887.20 -                            

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 36,954,119.10 107,885,496.66 131,518,906.28

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,091,628.92 102,716,161.65 131,512,886.36

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                            -                            -                            

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,954,119.10 107,885,496.66 131,518,906.28

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                            -                            -                            

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.06                           0.17                           0.22

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000.00

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 34,091,628.92 102,716,161.65 131,512,886.36

รายการปรับปรุง

ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

มลูค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433,419.02 416,579.81 64,750.78

หน้ีสูญ 748,823.74 877,951.89                 101,775.57

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562:ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ)) 141,548.97 (8,034,552.39) (1,477,789.71)

ประมาณการรับคืนสินคา้(กลบัรายการ) (1,019,131.48) 249,086.01 (424,930.14)

ขาดทุนจากมลูค่าสินคา้ลดลง (69,717.60) 159,457.32                 946,111.48

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 4,681,286.78             -                               -                               

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน 135,407.16                 3,358,826.87             -                               

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 20,291,386.21 16,460,746.00 13,614,729.33

(ก าไร)ขาดทุนจากการขาย/ตดัจ่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (38,408.74) 48,871.00 1,618,917.29

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย -                               999,243.75 632,813.40

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า 217,764.71 -                               -                               

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (129,611.54) 3,190.27 15,000.00                   

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าของ

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน(กลบัรายการ) (122,889.10) 5,678.53 (120,129.22)

ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 2,249,525.21 6,849,884.05 2,866,164.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 278,831.77                 -                               203,662.13                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,172,123.85 28,179,030.55 36,564,169.03

73,061,987.88 152,290,155.31 202,503,697.90

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (2,730,345.35) 46,775,335.51 64,483,805.01

สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 386,211.37 2,286,732.86 (5,291,062.55)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 697,500.80 (278,995.99) (6,874,523.97)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (918,785.09) (7,370,698.01) (21,864,324.94)

รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (140,005,732.92) (4,836,951.26) (110,578,970.10)

ประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,560,803.34) (504,864.65) -                               

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (72,069,966.65) 188,360,713.77 127,478,621.35

จ่ายภาษีเงินได้ (12,345,054.56) (37,008,309.42) (35,011,405.11)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน (84,415,021.21) 151,352,404.35 92,263,554.11

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 157,152,291.88 9,691,846.77 (37,140,096.13)

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 186,563,340.98 (99,650,840.98) (910,000.00)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (20,000,000.00) -                               -                               

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (251,959,900.00) -                               -                               

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               (600,000.00) (531,650.00)

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 236,859.00 492,486.00 486,449.00

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 487,198.59 -                               2,436,925.94             

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (12,298,925.61) (63,780,547.36) (17,739,463.70)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,881,605.89) -                               -                               

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,798,702.00) (6,536,533.00) (910,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 55,500,556.95 (160,383,588.57) (144,397,834.89)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ -                               

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,500,000.00) -                               (780,934.8)

จ่ายเงินปันผล (65,999,989.00) (113,999,981.00) (89,999,400.00)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (67,499,989.00) (113,999,981.00) (90,780,334.80)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 121,324.76 15,447.81 6,019.92                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (96,293,128.50) (123,015,717.41) (142,908,595.66)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 147,582,925.18 271,015,222.40 413,988,568.84

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (433,419.02) (416,579.81) (64,750.78)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 50,856,377.66 147,582,925.18 271,015,222.40

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดัแสดง
สินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลัท่ีเก่ียวกบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์และธุรกิจ
รับจำ้งพิมพโ์ดยรำยไดห้ลกัของบริษทัฯ มำจำกกำรจดังำนจดัแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด อำทิ เช่น 
บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนลมอเตอร์โชว ์บำงกอกยสูคำร์โชว ์ ย่ำงกุง้มอเตอร์โชว ์และ ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต เป็น
ตน้ 
ภาวะเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจไทยไตรมำส 4/2563 โดยขอ้มูลจำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย รำยงำนว่ำ ภำคธุรกิจส่วนใหญ่
ยงัคงหดตวัแต่ไดมี้กำรปรับตวัดีข้ึนจำกไตรมำสก่อนหนำ้ โดยเฉพำะในภำคกำรคำ้ท่ีมีกำรฟ้ืนตวัไดดี้กว่ำภำคธุรกิจ
อ่ืนๆ อย่ำงไรก็ดีกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจแต่ละภำคส่วนยงัคงมีกำรฟ้ืนตวัท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยในส่วนของรำยไดจ้ำก
ภำคกำรคำ้หดตวัเล็กนอ้ยจำกก ำลงัซ้ือท่ียงัเปรำะบำง แมจ้ะไดรั้บมำตรำกำรกระตุน้ก ำลงัซ้ือจำกภำครัฐก็ตำม ใน
ส่วนของรำยไดจ้ำกภำคกำรผลิตยงัคงหดตวัจำกกำรชะลอกำรสั่งซ้ือจำกต่ำงประเทศท่ียงัคงไดรั้บผลกระทบจำก 
COVID-19 ในส่วนของรำยไดภ้ำคอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำงยงัคงหดตวัอยู่มำกตำมสภำวะเศรษฐกิจและ
ก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัหดตวัอยู่มำกประกอบกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีมำตรำกำรเขม้งวดในกำรปล่อยสินเช่ือ และ
ในส่วนของรำยไดจ้ำกภำคกำรบริกำรท่ียงัคงมีกำรหดตวัสูงท่ีสุดแมภ้ำครัฐจะมีมำตรำกำรกำรกระตุน้กำรท่องเท่ียว
ภำยในประเทศ แต่กำรท่องเท่ียวยงัคงกระจุกตวัอยู่ภำยในบำงจงัหวดัประกอบกบัมีกำรติดเช้ือสูงข้ึนอย่ำงมำกใน
บำงจงัหวดั อำทิ สมุครสำครและระยองส่งผลใหก้ำรท่องเท่ียวภำยในประเทศในช่วงวนัหยุดปีใหม่มีกำรหดตวัลง
บำ้งในบำงพ้ืนท่ี 

ในส่วนของสภำวะตลำดรถยนต์ภำยในประเทศในปี 2563 มียอดจ ำหน่ำยรถยนต์ภำยในประเทศตั้งแต่
เดือนมกรำคม ถึง ธันวำคม ทั้งส้ิน 792,146 คนั โดยมีกำรหดตวัร้อยละ 21 เปอร์เซ็นเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขำย
รถยนตข์องปี 2562 ท่ี 1,007,552 คนั 
 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม 
          ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวมเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

งบก ำไรขำดทุน (ลำ้นบำท) ปี 2563 ปี 2562 % กำรเปล่ียนแปลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 509.41 719.33 (29.18) 
   ก ำไรขั้นตน้ 209.66 288.65 (27.37) 
   อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 41.57 40.13 3.59 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 168.79 172.31 (2.04) 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 36.95 107.89 (65.75) 
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    อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 7.62 15.00 (49.20) 

รายได้จากการขายและบริการ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมงบกำรเงินรวมทั้งปีเท่ำกบั 

509.41 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 29.18% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมำจำกกลุ่มลูกคำ้ค่ำยรถยนต์ไดรั้บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส COVID-19  ส่งผลใหลู้กคำ้มีกำรออกบูธจดัแสดงสินคำ้ลดนอ้ยลง
เม่ือเทียบกบัปี 2562 

ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 209.66 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 27.37  ซ่ึง

ลดลงจำกปีก่อน โดยสำเหตุหลกัจำกกลุ่มลูกคำ้ของกลุ่มธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส COVID-19  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 168.79 ลำ้นบำท ลดลง

คิดเป็นร้อยละ 2.04 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำกกำรท่ีบริษทัฯ มีมำตรกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ และค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยบำงประเภทลดลงเน่ืองจำกรำยไดข้องบริษทัฯ ลดลง 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ในงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ก ำไรสุทธิรวม

จ ำนวน 36.95 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ 7.62 ของรำยได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

               กลุ่มธุรกจิการจดังานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินค้ำลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.10 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกจ ำนวนลูกคำ้ค่ำยรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตท่ี์ลดลงภำยในงำน 
Bangkok International Motor Show (BIMS) คร้ังท่ี 41 ผูป้ระกอบกำรค่ำยรถยนตไ์ดรั้บผลกระทบในช่วงตน้ปีจำก
ยอดขำยรถยนตท่ี์หดตวัลงอยำ่งรุนแรง อนัเน่ืองมำจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19 

 
ธุรกิจ 

ลำ้นบำท  
%  กำรเปล่ียนแปลง  ปี 2563 ปี 2562 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรม 
   ส่งเสริมกำรตลำด 
2. กลุ่มธุรกิจส่ือสิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์
   รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

437.84 
 

42.99 
28.59 

509.42 

617.53 
 

49.92 
51.88 

719.33 

(29.10) 
 

(13.88) 
(44.89) 
(29.18) 
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กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจทิัล 
              ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
13.88  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรระบำดของไวรัส COVID-19  ส่งผลให้
ภำคธุรกิจมีกำรปรับลดเงินทุนในส่วนของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ อนัเน่ืองมำจำกกำรลดลงของอุปสงคก์ ำลงัซ้ือ
ในสินคำ้ประเภทกลุ่มยำนยนต ์และสินคำ้เก่ียวขอ้ง  

              กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.18 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรระบำดของโรค COVID19  
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ปี 2563 ปี 2562 % เปล่ียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์
รวมหน้ีสิน 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

814.07 
65.80 

748.27 

976.81 
199.50 
777.31 

(16.66) 
(67.02) 

(3.74) 

 
สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 814.07 ลำ้นบำท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

16.66 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก เงินสดและเงินฝำกธนำคำรลดลงเน่ืองจำกน ำเงินไปลงทุนใน
บริษทัร่วมและจ่ำยปันผล        

หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 65.80 ลำ้นบำท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 67.02 

เม่ือเทียบกับ ปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรระบำดของโควิดในระลอก 2 ในช่วงปลำยปี 2563 ส่งผลให้
ผูป้ระกอบกำรค่ำยรถยนต์ต่ำงๆเกิดควำมไม่มัน่ใจต่อก ำหนดกำรในกำรจดังำนของบำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 
มอเตอร์โชวค์ร้ังท่ี 42 ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรยงัคงไม่มีกำรช ำระเงินล่วงหนำ้เขำ้มำและขอรอดูสถำนกำรณ์และ
มำตรำกำรจำกภำครัฐอีกคร้ังในช่วงเดือนมกรำคมและกมุภำพนัธ์ 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 748.27 ลำ้นบำท ลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 3.74 เม่ือเทียบกบังวดส้ินสุดปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมท่ียงัไมไดจ้ดัสรร ลดลง เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน 
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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 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 

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 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

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 
 ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 กรรมกำรอิสระ 
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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 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 

 บมจ.สหไทยเทอร์มินอล 
 บมจ.บีเอสวำยกรุ๊ป 

 
 บมจ.เถำ้แก่นอ้ยฟู้ดแอนดม์ำร์เก็ตต้ิง 
 บมจ.ไทยพำณิชย ์ลิสซ่ิง 

 บมจ.หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ 

(ประเทศไทย) 
บริษทัอ่ืน 

2560 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 

 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บจก.ไทยพำณิชย ์โพรเทค 
 บจก.บี.เอส.วำย. คอนสตรัคชัน่ 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 94 
 

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 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปรัชญำดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ 
 ศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 

 ปรัชญำดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

 รัฐศำสตรมหำบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 ศิลปศำสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 

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

30.26 
 
 
 
 
 
 
  

-   คู่สมรสของ 

นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 

 บิดำของ 

นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ  
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ  
 นำ้ของ 

นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์  

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

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

บริษทัอ่ืน 
2558 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2526 – 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บจก.เอ่ียมล ำเนำ 
 บจก.กรังดป์รีซ์ กอลฟ์ คลบั 
 บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอ
เทอร์สปอร์ทคลบั 

 บจก.ยำชิโยดำ อลัลอย วีล 
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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 

3. นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 
 กรรมกำร 

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

2.09 -   คู่สมรสของ 
นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 
 มำรดำของ 
นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ  
 นำ้ของ 
นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั  กรรมกำร  บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 96 
 

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 
 
 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหำรธุรกิจบณัฑิต  

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

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

1.85 -  หลำนของ 

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 

นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 

 ลูกพ่ีลูกนอ้งของ 

นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ  
นำยพีระพงศ ์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 
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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 

 5. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
 

50 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Arts California State University 

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

12.59 
  
  
  
  
  
  

 บุตรของ 

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 
นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 
 พ่ีนอ้งของ 

นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 

 ลูกพ่ีลูกนอ้งของ 

นำยจำตุรนต ์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 
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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 

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

 

46 
  
  
  

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 
 CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 
 M&A in Action financial & Pricing Strategies 

12.99 - บุตรของ 

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 

นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 

- พ่ีนอ้งของ 

นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 

- ลูกพ่ีลูกนอ้งของ 

นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั 
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

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

บริษทัอ่ืน 

2563 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2552 - ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 บจก. ทรูเอน็เนอร์จี 

 บจก. ออโตเมทริกซ์ โซลูชัน่ส์ 

 บจก.ดรีม กำรำจ ดีไซน์ แอนด์
คอนสทรัคชัน่  

 บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์        
วอเทอร์สปอร์ทคลบั 
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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 

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

72 
  

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 

 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั 
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 

บริษทัอ่ืน 

2558-ปัจจุบนั  
 

2556-ปัจจุบนั 
 

 กรรมกำร 
 

 กรรมกำร 
 

 บมจ.ซิโน-ไทยเอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ 

 บมจ.เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย  
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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 

8. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

66 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศำสตร์บณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

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

0.08 
 
 
 

- 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและ 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

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

บริษทัอ่ืน 
2549 - 2557  ผูว้ำ่กำร  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
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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 

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

 
 
 

62 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก สำขำสังคมศำสตร์ 

Magadh University 
 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำรระหวำ่ง

ประเทศ University of Dallas 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ประกำศนียบตัรบณัฑิต ทำงกำรสอบบญัชี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประวตัิการอบรม 
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 

46/2020 - (IOD)  
 Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 

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

ท่ี 33/2019 - (IOD)  
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 

8/2018 - (IOD) 
 Diploma for Passing the Examination of Director 

Certification Program 1/2018 - (IOD)  

- 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

- 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 
 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 

 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั 
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2562 - ปัจจุบนั 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 

 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.เอน็ อำร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์  
 
 

 บมจ.เอน็ อำร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์  
 

บริษทัอ่ืน 
2562 – ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.ทรูเอน็เนอร์จี 
 บจก. ธรรญนนท ์
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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 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
248/2017 - (IOD)  

 Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุ่นท่ี 2/2017 - (IOD)  

 Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 3/2016 - (IOD)  

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
121/2015 - (IOD)  

 Executive Development Program 2561 (EDP) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต, ผูบ้งัคบัหลกัประกนั, 

ASEAN CPA 
 ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ รุ่นท่ี 3/2561 
 กำรบริหำรจดักำรธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

S01-S06 ปี 2562 – ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 กำรตรวจสอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2561 – สภำ
วิชำชีพบญัชี 

 กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ในองคก์ร รุ่นท่ี 3/61 – สภำวิชำชีพ
บญัชี 
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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 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้น Advance) รุ่นท่ี 1/61 – 
สภำวิชำชีพบญัชี 

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

 Essential Roles of Those Charged with 
Governance on New Auditor Reports 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐำน)  – สภำวิชำชีพ
บญัชี 

 Mergers & Acquisitions กลยทุธ ์สญัญำ เจรจำ ใน
กำรซ้ือขำยควบรวมกิจกำร  

 M&A in Action Financial & Pricing Strategies 
 Outbound Investment Commercial, Legal & Tax 

Strategies   
 Joint Ventures Agreement สญัญำกิจกำรร่วมคำ้ 

กลยทุธ์ เจรจำ บริหำร 
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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 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. นำงสำวกิต์ิกลัยำ ส ำรวมรัมย ์
 เลขำนุกำรบริษทั 
 

39 คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเทคโนโลยอีำหำร

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 
ประวตัิการอบรม 
  Company Secretary Program (CSP) , สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 Anti-Corruption : The Practical Guide ACPG รุ่นท่ี 
24/2015 – สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั

ไทย (IOD) 

 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2008 
 กำรปฏิบติังำนตรวจสอบส ำหรับผูต้รวจสอบภำยใน
มือใหม่ – สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศ
ไทย (สตท.) 

 กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพฒันำ
อยำ่งย ัง่ยนื – ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยทุธ์ – 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและประเด็นส ำคญัดำ้นควำม
ย ัง่ยนื – ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 กำรประเมินผลและกำรจดักำรขอ้มูลดำ้นควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม – ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- - 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 

 Risk Management and Internal Control Program – 
สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 How to Develop a Risk Management – สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 สมันำเชิงปฏิบติักำร เร่ือง “เทคนิคกำรเขียน CG 
Report ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” – ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

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. นำงสำวกิต์ิกลัยำ ส ำรวมรัมย ์ 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 2563 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
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 พุ่มแกว้ /  

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 2563 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ 
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

66 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 2563 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 

ไม่มี 


