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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

“กรังด์ปรีซ์” เดิมก่อตั้งเมื่อเดือนตุลำคม 2513 ภำยใต้ชื่อ “ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดกรังด์ปรีซ์” โดย  
ดร.ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยนิตยสำรด้ำนยำนยนต์ ในเวลำต่อมำเมื่อ
ธุรกิจได้ขยำยตัวขึ้น ดร.ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เมื่อ
วันที่ 30 เมษำยน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้ำนบำท โดยภำยหลังบริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
โดยกำรออกนิตยสำรทั้งด้ำนยำนยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลำยฉบับ ได้แก่ นิตยสำรมอเตอร์ไซ ต์ 
นิตยสำรออฟโรด นิตยสำรเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต นิตยสำรกำรำจไลฟ์ และหนังสือพิมพ์ยวดยำน และจำก
ควำมส ำเร็จดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจจัดงำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
ต่ำงๆ โดยงำนแสดงสินค้ำที่ส ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ งำน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็น
งำนแสดงยำนยนต์ระดับแนวหน้ำของประเทศไทย และงำน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำดที่ส ำคัญของบริษัทฯ เช่น กำรจัดกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบ และกำรจัดกำรแข่งขัน
รถยนต์ออฟโรด เป็นต้น 

ปัจจุบัน กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี ้

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

ธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสนิคำ้ (Exhibition)  

ปัจจุบันบริษัทฯ จัดงำนแสดงสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดแสดงยำนยนต์ ดังนี้ 
-  งำน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงำนแสดงนวัตกรรมยำนยนต์ รถต้นแบบ  

ยนตรกรรมรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียง รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งงำน Bangkok International Motor show จัดเป็นหนึ่งในงำนแสดงยำนยนต์ที่
ยิ่งใหญ่และมีควำมส ำคัญงำนหนึ่งของโลก โดยจัดขึ้นคร้ังแรกเมื่อปี 2522  

-  งำน Bangkok Used Car Show (เดิมชื่อ Bangkok Imported Car & Used Car Show) เป็นงำน
แสดงและจ ำหน่ำยรถยนต์หรูมือสองและรถยนต์มือสองคุณภำพดีจำกผู้จ ำหน่ำยรถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง 
โดยงำน Bangkok Used Car Show จัดขึ้นคร้ังแรกในปี 2552  

ทั้งนี้ งำนแสดงสินค้ำทั้ง 2 งำน จะจัดควบคู่กันเป็นประจ ำในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน
ของทุกปี โดยจัดที่ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี  

ธุรกิจกำรจัดกจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด 

บริษัทฯ เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยบริษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดทั้งที่เป็น
กิจกรรมของบริษัทฯ เอง ได้แก่ กำรจัดกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบ (Motor Sport) กำรแข่งขันรถยนต์ 
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ควอเตอร์ไมล์ กำรแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และกำรจัดกำรแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทำงเรียบ รวมทั้งบริษัทฯ ยัง
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่หลักเป็นผู้จัดวำง
แผนกำรจัดงำน จัดหำสถำนที่กำรจัดงำน ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ำยต่ำงๆ 
ประชำสัมพันธ์งำน จัดเตรียมสำธำรณูปโภค และเป็นผู้ประสำนงำนหลักในกำรจัดเก็บสถำนที่หลังกำรจัด
งำน ตัวอย่ำงของกิจกรรมกำรตลำดที่บริษัทฯ จัดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น งำนทดสอบสมรรถนะ
ของยำนยนต์ชั้นน ำในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์และคำรำวำนท่องเที่ยว และกิจกรรมคอร์สอบรม
กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย เป็นต้น โดยงำนทดสอบสมรรถนะของยำนยนต์ชั้นน ำในประเทศไทยถือเป็นกำรจัด
กิจกรรมกำรตลำดที่ส ำคัญงำนหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีผลงำนกำรจัดกิจกรรมให้กับยำนยนต์ชั้นน ำ
เกือบทุกค่ำย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู เชฟโรเลต ฮอนด้ำ และโตโยต้ำ เป็นต้น นอกจำกกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเกี่ยวกับรถยนต์แล้ว บริษัทฯ ยังมีกำรจัดกิจกรรมแข่งขันเครื่องบิน ภำยใต้ชื่องำน 
“Air Race 1” อีกด้วย โดยงำนดังกล่ำวเป็นกำรแข่งขันเครื่องบินครั้งแรกในภูมิภำคเอเชีย ที่ มีเครื่องบิน
ระดับโลกเข้ำร่วมแข่งขัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 และคำดว่ำจะจัดขึ้นอีกอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
คำดว่ำจะมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมแข่งขันเพิ่มมำกขึ้นจำกหลำกหลำยประเทศ  

2.  กลุ่มธุรกิจสือ่สิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม ่

ธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยสือ่สิ่งพิมพ์  

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ เช่น นิตยสำรกรังด์ปรีซ์ นิตยสำรออฟโรด นิตยสำร
มอเตอร์ไซค์ นิตยสำรเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยำน เป็นต้น รวมถึงนิตยสำรเกี่ยวกับไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสำรกำรำจไลฟ์ เป็นต้น  

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ่

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุปกรณ์ตกแต่ง และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อำทิ  นิตยสำรในรูปแบบดิจิตอล  
สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ (website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น www.grandprix.co.th 
เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำธุรกิจไปยังสื่อรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมในอนำคต 

3. กลุ่มธุรกิจรบัจ้างพิมพ ์
บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้ำงผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ อำทิ หนังสือ นิตยสำร วำรสำร  

แคตตำล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบบครบวงจร ให้แก่บริษัทอื่น  
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1.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมยำนยนต์และกำรจัดกิจกรรมครบวงจร  เพื่อเป็นแรง
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยสู่นำนำชำติ 

ภารกิจ (Mission) 

 มุ่งมั่นผลิตสื่อ เผยแพร่ องค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนยำนยนต์ที่มีคุณภำพอันเป็นประโยชน์  

ต่อสังคมและผู้บริโภค 

 มุ่งมั่นพัฒนำงำนกิจกรรมด้ำนยำนยนต์ทุกประเภทให้เปน็ทีพ่ึงพอใจของลูกค้ำ 

 สร้ำงแบรนด์สนิค้ำที่มีคุณค่ำสูงและทันสมัยในวงกำรยำนยนต ์

 สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสุดใหแ้ก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ สังคม แบบมอือำชีพ 

 มุ่งมั่นที่จะสรรหำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้ำนงำนกิจกรรมยำนยนต์ เพื่อมอบประสบกำรณ์ดีๆ  

ให้ลูกค้ำอยู่เสมอ 

 มุ่งมั่นจะสร้ำงองค์กรให้มีคณุค่ำสูง โดดเด่น และทันสมัยในวงกำรยำนยนต ์

 มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพ และร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมในกำรท ำงำน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 

 มุ่งมั่นจะสร้ำงรำกฐำนองค์กรด้วยค่ำนิยมซึ่งท ำให้เรำโดดเด่นและแตกต่ำงจำกผู้อื่น 

 สร้ำงผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยกำรสร้ำงผลก ำไร และกำร

บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญัของบริษัท 

ตุลำคม 2513 ก่อตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดกรังด์ปรีซ์ 

ตุลำคม 2513 เปิดตัวนิตยสำรฉบับแรก คือ “นิตยสำรกรังด์ปรีซ์” ซึ่งเป็นนิตยสำรที่รวบรวมเนื้อหำใน
วงกำรยำนยนต์ กำรทดสอบรถ ข้อมูลรถใหม่ งำนแสดงรถยนต์ ข้อมูลทำงด้ำนเทคนิค 
รวมถึงกิจกรรมและกำรแข่งขันกีฬำเกี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ 

เมษำยน 2522 จัดงำน “มหกรรมรถยนต์” ครั้งที่ 1 (ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok International Motor 
Show) ขึ้นครั้งแรกที่สวนลุมพินี  

พฤศจิกำยน 2523 จัดงำน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 2 โดยได้ย้ำยสถำนที่จัดงำนมำยังสวนอัมพร  



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 4 

เมษำยน 2525 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท 
เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยนิตยสำรด้ำนยำนยนต์ 

เมษำยน 2529 จัดงำน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่องำนเป็น “The 7th International 
Bangkok Motor Show”  

เมษำยน 2541 จัดงำน “The 19th International Bangkok Motor Show” โดยย้ำยสถำนที่จัดงำนมำยังที่
ศูนย์แสดงสินค้ำนำนำชำติกรุงเทพมหำนคร (ไบเทค บำงนำ) 

กรกฎำคม 2552 จัดงำนมหกรรมยำนยนต์รถมือสองและยนต์กรรมน ำเข้ำ (Bangkok Used Car & 
Imported Car Show) ขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค็ เมืองทองธำนี 

มีนำคม 2554 จัดงำน “The 31st Bangkok International Motor Show” โดยได้ย้ำยสถำนที่จัดงำนมำยังที่
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวันที่   
2 กันยำยน 2557 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้ำนบำท เพื่อเตรียมพร้อมเข้ำ 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) 

มกรำคม 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท ำเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ ใหม่ภำยใต้ชื่อ www.grandprix.co.th เพื่อ
เป็นสื่อหลักและศูนย์กลำงในกำรน ำเสนอข่ำวสำรและเนื้อหำสำระทำงด้ำนยำนยนต์ 

ธันวำคม 2560  บริษัทฯ ได้เปิดจ ำหน่ำยหุ้น IPO ให้แก่ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 100 ล้ำนหุ้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้   

1.  กลุ่มธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

งำนจัดแสดงสินค้ำที่ส ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ งำน Bangkok International Motor Show และ
งำน Bangkok Used Car Show ส่วนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดแบ่งเป็น (1) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำดที่เป็นกิจกรรมของบริษัทฯ เอง ได้แก่ กำรจัดกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบ (Motor Sport) กำร
แข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ กำรแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และกำรจัดกำรแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทำงเรียบ  
(2) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่บริษัทฯ จัดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น งำนทดสอบสมรรถนะของ
ยำนยนต์ชั้นน ำในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์และคำรำวำนท่องเที่ยว และกิจกรรมคอร์สอบรมกำร
ขับข่ีอย่ำงปลอดภัย เป็นต้น 

2.  กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ เช่น นิตยสำรกรังด์ปรีซ์ นิตยสำรออฟโรด นิตยสำร
มอเตอร์ไซค์ นิตยสำรเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยำน เป็นต้น รวมถึงนิตยสำรเกี่ยวกับไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสำรกำรำจไลฟ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำสื่อดิจิตอล เข้ำมำเสริม เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรบริโภคสื่อของตลำดที่เปลี่ยนไป 

3.  กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้แก่บริษัทอื่น โดยครอบคลุมใน
อุตสำหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อำหำร อสังหำริมทรัพย์ ท่องเที่ยว ยำนยนต์ รำชกำร ธุรกิจขำยตรง 
และอื่นๆ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทโดยสรุป 

 
 

งบการเงินส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและ

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
635.58 78.67 624.52 82.00 683.24 82.90 

 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ 569.23 70.46 541.29 71.07 526.54 63.90 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 66.35 8.21 83.23 10.93 156.70 19.01 
2. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบ

ใหม่ 
82.50 10.21 75.90 9.97 57.08 6.93 

3. กลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ 58.41 7.23 52.20 6.85 74.60 9.05 
รายได้จากการขาย 776.48 96.11 752.62 98.82 814.92 98.89 
รำยได้อื่น 31.40 3.89 9.02 1.18 9.14 1.11 
รายได้รวม 807.88 100.00 761.64 100.00 824.06 100.00 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

1.  กลยทุธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ 

 การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากบริษัทยานยนต์ผู้เข้าร่วมให้เป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์
หลักของประเทศไทยจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจจัดงำนแสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์มำอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ
ยำวนำนถึง 38 ปี ซึ่งถือได้ว่ำเป็นผู้ที่จัดงำนประเภทมอเตอร์โชว์มำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำนที่สุดใน
ประเทศไทย จนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ผลิตยำนยนต์ในต่ำงประเทศ ในกำรเป็นผู้จัดงำนมอเตอร์โชว์หลัก
ของประเทศไทย ซึ่งเห็นได้จำกกำรที่บริษัทยำนยนต์ในต่ำงประเทศจะอนุมัติงบประมำณในกำรจัดแต่ง
สถำนที่จัดแสดงรถยนต์มำกกว่ำงำนแสดงยำนยนต์อื่นๆ ในประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวคิดหลัก 
(Concept) ของบริษัทรถยนต์ต่ำงประเทศในปีนั้นๆ เพื่อแสดงศักยภำพรถยนต์ในปัจจุบันและรถยนต์
ต้นแบบออกมำให้ได้มำกที่สุด นอกจำกนี้ บริษัทยำนยนต์ชั้นน ำยังให้ควำมส ำคัญและจัดระดับควำมส ำคัญ
อยู่ในระดับสูง บริษัทยำนยนต์ชั้นน ำอย่ำง เมอร์เซเดส-เบนซ์ ให้ควำมส ำคัญและจัดระดับควำมส ำคัญอยู่
ในระดับสูงเทียบเท่ำกับงำนแสดงยนตรกรรมระดับโลก โดยบริษัทยำนยนต์จะเปิดตัวบูธจัดงำนในรูปแบบ
ใหม่ในประเทศไทยเป็นล ำดับต้นๆ ของประเทศทั่วโลก และเป็นประเทศแรกๆในภูมิภำคเอเชีย 
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 บริษัทฯ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานจัดงานแสดงสินค้าและสินค้าของผู้เช่า
พื้นทีห่ลายช่องทาง 

บริษัทฯ มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรประสำนงำนกับสื่อวิทยุโทรทัศน์และ  
ส่ือส่ิงพิมพ์ทีเ่กีย่วข้องกับยำนยนต์และส่ือมวลชนทกุแขนง นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
นิตยสำรเกี่ยวกับยำนยนต์ ซึ่งเป็นช่องทำงส ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในวงกำร  
ยำนยนต์ ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 

 การจัดกิจกรรมและจัดจ าหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในงำนแสดงสินค้ำเพื่อดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้เข้ำร่วมงำน โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มและพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง จนท ำให้ในปัจจุบันงำน Bangkok 
International Motor Show มีกิจกรรมที่ส ำคัญ เช่น กิจกรรมจัดประกวดบูธ The Best Design Award  กิจกรรม
จั ดประกวด Car & Bike of the Year กิ จกรรมจั ดประกวดกำรแสดงยอดเยี่ ยม  และกิ จกรรม 
จัดประกวด Miss Motor Show และกำรจัดแสดงรถจำกชมรมต่ำงๆ เป็นต้น ภำยในงำนยังมีในกำร 
จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ เพื่อกำรตกแต่งและบ ำรุงรักษำรถยนต์ และ รถจักรยำนยนต์ รวมถึงสินค้ำไลฟ์สไตส์  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อผ้ำ รองเท้ำ หมวกกันน๊อค แว่นตำ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้กำรมำงำนจัดแสดงสินค้ำมีควำม
น่ำสนใจจำกสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้บริษัทฯ ขำยพื้นที่ภำยในและโดยรอบงำน
ได้มำกขึ้น 

 การให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ใช้บริกำรพื้นที่ภำยในงำนและให้บริกำรแบบ  
ครบวงจร (One-Stop Service) กล่ำวคือ บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำผู้ใช้บริกำรพื้นที่
ภำยในงำน ทั้งจัดหำผู้รับเหมำหลักในกำรก่อสร้ำงบูธแสดงสินค้ำ จัดเตรียมสำธำรณูปโภคและกำรบริกำร
อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมจัดงำนแสดงสินค้ำ เช่น กำรให้บริกำรจัดเตรียมและ
เดินสำยไฟส ำหรับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ สำธำรณูปโภคอื่นๆ อินเตอร์เน็ต กำรท ำควำมสะอำดส่วนกลำง  
กำรถ่ำยทอดสด กำรจัดหำห้องประชุม และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 

 การขยายการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรขยำยกำรจัดงำนแสดงสินค้ำเกี่ยวกับยำนยนต์ไปยังต่ำงประเทศ เช่น 
กลุ่มประเทศในอำเซียน โดยบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบทั้งด้ำนประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำเกี่ยวกับยำนยนต์ รวมถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับค่ำยรถยนต์ และสื่อมวลชนทั้งในและต่ำงประเทศ 
ซึ่งท ำให้บริษัทฯ มีโอกำสในกำรขยำยกำรจัดงำนแสดงสินค้ำไปยังต่ำงประเทศได้ 
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 การขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

จำกควำมส ำเร็จของกำรจัดงำนแสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ บริษัทฯ  
 มีเป้ำหมำยในกำรขยำยกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในอุตสำหกรรมอื่นๆ ให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในอุตสำหกรรมอื่นให้กับลูกค้ำ เช่น มหกรรมอำรยสถำปัตย์เพื่อ
คนทั้งมวล (Thailand Friendly Design Expo) ซึ่งเป็นงำนแสดงของใช้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวำคม ของปี 

2.  การจัดจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ เพื่อเข้ำพบบริษัทผู้ประกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อ
น ำเสนอแผนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในแต่ละปีในกำรจัดหำผู้ใช้บริกำรพื้นที่ภำยในงำน ซึ่งกำรที่บริษัทฯจัด
งำนแสดงสินค้ำมำอย่ำงยำวนำนและเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจยำนยนต์ ประกอบกับกำร
ประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะท ำให้บริษัทฯรู้จักลูกค้ำที่จะมำขอใช้บริกำรพื้นที่ภำยในงำนเป็นอย่ำงดี งำน
แสดงสินค้ำของบริษัทฯ จึงได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด ท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยพื้นที่จัดงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรเช่ำพื้นที่ที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

3. กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 

 กลุ่มผู้ใช้บริการพื้นที่ภายในงานแสดงสินค้า 

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยรถชั้นน ำทั่วโลกทุกประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
รถสปอร์ต รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้มีควำม
ต้องกำรที่จะจัดแสดงสินค้ำ ประชำสัมพันธ์ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ และจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้เข้ำร่วมชมงำน 
ซึ่งจะมีกำรน ำเสนอยำนยนต์นวัตกรรมใหม่ๆ น ำเสนอโปรโมชั่น และจัดกิจกรรมร่วมสนุก เพื่อสร้ำงควำม
น่ำสนใจให้กับสินค้ำ นอกจำกนี้ กลุ่มผู้ใช้บริกำรพื้นที่ภำยในงำนแสดงสินค้ำยังรวมถึงบริษัทผู้จัดจ ำหน่ำย
สินค้ำที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับยำนยนต์และยำนพำหนะ ได้แก่ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ Motor Sport สถำบันกำรเงิน บริษัทประกันภัย หน่วยงำนรำชกำร
และมูลนิธิ เช่น มูลนิธิเมำไม่ขับ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริกำรพื้นที่ภำยในงำนแสดงสินค้ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของ
บริษัทฯ 
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 กลุ่มผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า 

ผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่ต้องกำรจะจองซื้อสินค้ำภำยในงำนและ  
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ำรับชมสินค้ำต่ำงๆ ซึ่งบริษัทฯจะจ ำหน่ำยบัตรผ่ำนเพื่อที่จะเข้ำชมงำนแสดง
สินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะมีกำรจัดเตรียมบัตรผ่ำนเข้ำชมงำนให้กับบริษัทผู้ใช้บริกำรพื้นที่
แจกให้กับผู้มีอุปกำรคุณของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ต้องกำรจองซื้อรถยนต์และยำนพำหนะต่ำงๆ มีควำม
สนใจในกำรเข้ำร่วมชมงำนแสดงสินค้ำเนื่องจำก ในงำนนี้จะมีกำรน ำเสนอโปรโมชั่นที่ดีกว่ำในช่วงเวลำทั่วไป 
รวมทั้งผู้ที่สนใจยังสำมำรถเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่ำงรถยนต์แต่ละยี่ห้อ และทดสอบขับรถยนต์ได้ภำยใน
งำนแสดงสินค้ำได้ ซึ่งกำรที่งำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่ำงดีในวงกว้ำงท ำให้ลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำม
ตั้งใจที่จะจองซื้อในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวของปี นอกจำกนี้ กลุ่มผู้เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำยังรวมถึงบคุคลทั่วไป
ที่มีควำมสนใจในกำรเข้ำรับชมยำนพำหนะต่ำงๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงกำรยำนยนต์และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีกำร
จัดแสดงภำยในงำนแสดงสินค้ำอีกด้วย 

 กลุ่มสื่อมวลชน 

กำรจัดงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกกลุ่มสื่อมวลชนทั้งใน
และต่ำงประเทศ เนื่องจำกรูปแบบของงำนมีควำมน่ำสนใจและกำรตกแต่งที่สวยงำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
งำน Bangkok International Motor Show ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในงำนที่สื่อมวลชนรู้จักถึงชื่อเสียงเป็น
อย่ำงดี จำกกำรลงทุนที่สูงของผู้ใช้บริกำรพื้นที่ในแต่ละปี ซึ่งกลุ่มสื่อมวลชนเหล่ำนี้จะช่วยประชำสัมพันธ์
งำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้นและช่วยถ่ำยทอดภำพบรรยำกำศภำยในงำน
ให้กับคนภำยนอกทั่วไปอีกทำงหนึ่งด้วย 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

คู่แข่งที่ส ำคัญของบริษัทฯ ในกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show คือ งำน Thailand 
International Motor Expo ซึ่งเป็นงำนจัดแสดงยำนยนต์ ที่จัดขึ้นในช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึง 
เดือนธันวำคมของทุกปี ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี และงำน Big Motor Sale  
ซึ่งเป็นงำนจัดแสดงยำนยนต์ ที่จัดขึ้นในช่วงประมำณเดือนกรกฎำคมถึงเดือนสิงหำคมของทุกปี   
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค อย่ำงไรก็ตำม ระดับควำมรุนแรงของกำรแข่งขันถือว่ำอยู่ใน
ระดับกลำง เนื่องจำกงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ถือเป็นงำนแสดงยำนยนต์งำนแรกและงำนหลักของประเทศ
ไทย ที่มีกำรน ำเสนอนวัตกรรมยำนยนต์ และรถต้นแบบจ ำนวนมำกในประเทศไทย จำกกำรที่มีผู้ผลิตยำนยนต์
จ ำนวนมำกจัดระดับควำมส ำคัญของงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯให้อยู่ในระดับสูง  

คู่แข่งที่ส ำคัญของบริษัทฯ ในกำรจัดงำน Bangkok Used Car Show คือ งำน Fast Auto Show 
Thailand ซึ่งเป็นงำนจัดแสดงยำนยนต์ ที่จัดขึ้นในช่วงประมำณเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคมของทุกปี 
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคและ Top Auto Sales ซึ่งเป็นงำนจัดแสดงยำนยนต์ ที่จัดขึ้นในช่วง
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ประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี โดยระดับควำม
รุนแรงของกำรแข่งขันถือว่ำอยู่ในระดับสูง เนื่องจำกตลำดจ ำหน่ำยรถยนต์มือสองมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
ค่อนข้ำงมำก และอำจรวมตัวกันเพื่อจัดงำนแสดงรถยนต์น ำเข้ำและรถยนต์มือสอง เพื่อแข่งขันกับกำรจัด
งำน Bangkok Used Car Show ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จัดงำน Bangkok Used Car Show 
มำยำวนำนกว่ำ 9 ปี และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ ำหน่ำยรถยนต์น ำเข้ำ และรถยนต์มือสอง ประกอบกับ
ชื่อเสียง และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้บริหำร 

ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event) 

1. กลยทุธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เป็นของบริษัทฯ 

- การพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมำก ทั้งในด้ำน
รูปแบบกำรจัดงำน กำรแสดง กำรใช้เทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
นอกจำกนี้ บริษัทฯยังได้พัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง 

- การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในวงกว้างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน
กว่ำ 30 ปี และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทฯล้วนได้รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงจำกผู้ชมทั่วไป 
ท ำให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับในฐำนะผู้น ำด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอุตสำหรรมยำนยนต์จำกค่ำย
รถยนต์ บริษัทเอกชน และหน่วยงำนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 

- การมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ 
หลากหลายช่องทาง  

บริษัทฯ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประสำนงำนกับสื่อวิทยุโทรทัศน์และ  
ส่ือส่ิงพิมพ์ทีเ่กี่ยวข้องกับยำนยนต์ รวมทั้งส่ือมวลชนทุกแขนง รวมถึง บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
นิตยสำรเกี่ยวกับยำนยนต์ ซึ่งถือว่ำเป็นช่องทำงส ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในวงกำร
ยำนยนต์ ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น 
www.bangkok-motorshow.com, www.bangkokprettyshow.com และ www.grandprix.co.th เป็นต้น 
หรือกำรถ่ำยทอดสดตลอดช่วงเวลำกำรจัดกิจกรรมผ่ำน Application ในโทรศัพท์มือถือ เช่น รำยกำรแข่งขัน
รถยนต์ Grand Prix Racing League เป็นต้น 
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- การให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร 

ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทๆ จะก ำหนดรูปแบบกำรจัดงำน สถำนที่จัดงำน 
กำรประชำสัมพันธ์ กำรใช้เทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถควบคุมคุณภำพกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำด และควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่บริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 

- การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้า 
ร่วมงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมำก ทั้งในด้ำน
รูปแบบกำรจัดงำน กำรแสดง กำรใช้เทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
นอกจำกนี้ บริษัทฯยังได้พัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง 

- การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในวงกว้างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน
กว่ำ 30 ปี และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทฯ ล้วนได้รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงจำกผู้ชมทั่วไป 
ท ำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในฐำนะผู้น ำด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์จำก
ค่ำยรถยนต์ บริษัทเอกชน หน่วยงำนรำชกำร และประชำชนทั่วไป 

- การมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ 
หลากหลายช่องทาง  

บริษัทฯ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรประสำนงำนกับสื่อวิทยุโทรทัศน์และ  
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง นอกจำกนี้ บริษัทฯ  ยังเป็นผู้ผลิตและ 
จัดจ ำหน่ำยนิตยสำรเกี่ยวกับยำนยนต์ ซึ่งถือว่ำเป็นช่องทำงส ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรในวงกำรยำนยนต์ ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษัทฯ มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำร 
จัดงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 

- การร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับลูกค้า  

เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและแผนงำนประชำสัมพันธ์ของลูกค้ำประควำมส ำเร็จมำก
ที่สุด บริษัทฯ จึงมักร่วมวำงแผนงำนกับลูกค้ำในกำรบริหำรกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและแผนงำน
ประชำสัมพันธ์ โดยกำรร่วมก ำหนดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและแผนกำรประชำสัมพันธ์กับลูกค้ำใน
ภำพรวมทั้งหมด และบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้ำก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ ของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
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กำรตลำด เช่น รูปแบบกิจกรรม สถำนที่ ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำด และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เป็นต้น 

- การให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำแบบครบวงจร (One-Stop Service) 
กล่ำวคือ บริษัทฯ จะวำงแผนจัดกิจกรรม จัดหำสถำนที่ท ำกิจกรรม ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องฝ่ำยต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม จัดเตรียมสำธำรณูปโภค และเป็นผู้ประสำนงำนงำนหลักในกำร
จัดเก็บสถำนที่หลังกำรจัดงำน กำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจรดังกล่ำวจะท ำให้ลูกค้ำประหยัดเวลำ ควบคุม
คุณภำพกำรจัดกิจกรรม และประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การขยายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

นอกเหนือจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่เกี่ยวกับรถยนต์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรขยำย
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยอำศั ยประสบกำรณ์  
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกิจกรรม รวมถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และกำรมีสื่อสิ่งพิมพ์ของตนเอง 
เป็นข้อได้เปรียบในกำรด ำเนินกำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้กับลูกค้ำได้ ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีกำรขยำยกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด เช่น กำรจัดกิจกรรมแข่งขันเครื่องบินภำยใต้ชื่องำน “Air Race 1” จัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2559 โดยเป็นกิจกรรมที่กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจัดขึ้น และแต่งตั้งให้
บริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิด ำเนินกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรม 

2. การจัดจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เป็นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ เพื่อเข้ำพบบริษัทผู้ประกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อ
น ำเสนอแผนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษัทฯ 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่บริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ เพื่อเข้ำพบบริษัทผู้ประกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยยำนยนต์เพื่อ
สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด รวมทั้งบริษัทฯ ยังน ำเสนอกิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำดในรูปแบบใหม่ๆ แก่ลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เป็นของบริษัทฯ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักส ำหรับธุรกิจกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดเอง 
แบ่งเป็น 
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- กลุ่มผู้สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม (Sponsors) เช่น บริษัทผู้ผลิตยำงรถยนต์ บริษัทผู้ผลิต 
ผ้ำเบรก บริษัทผู้ผลิตน้ ำมันเครื่อง บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบ ำรุงก ำลัง บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ และบริษัทธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เป็นต้น 

- กลุ่มผู้เข้ำแข่งขัน 
- กลุ่มผู้เข้ำชมกิจกรรม เช่น กลุ่มคนวัยท ำงำนที่มีควำมสนใจในด้ำนยำนยนต์ กำรแข่งขัน

รถยนต์ และส ำนักแต่งรถยนต์ เป็นต้น 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่บริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจยำนยนต์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยรถชั้นน ำทั่วโลกทุกประเภท 
เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสปอร์ต รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) และรถกระบะ เป็นต้น ซึ่งบริษัท
เหล่ำนี้มีควำมต้องกำรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเพื่อให้ผู้บริโภครับทรำบถึงสมรรถนะ คุณลักษณะ
พิเศษของยำนยนต์ 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ถือได้ว่ำเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกมี
ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำก และกำรประกอบธุรกิจท ำได้ง่ำย ท ำให้ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำมำแข่งขัน (Low 
barrier of entry) คู่แข่งธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดส่วนใหญ่จะรับงำนในรูปแบบบุคคลมำกกว่ำใน
รูปแบบบริษัท จึงท ำให้กำรแข่งขันด้ำนรำคำค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำดเกี่ยวกับยำนยนต์ที่มีประสบกำรณ์มำยำวนำน ประกอบกับฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ ที่กว้ำงขวำง 
อันเป็นฐำนลูกค้ำที่ต่อเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และกำร
ที่บริษัทฯ มีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยนิตยสำรยำนยนต์ ท ำให้บริษัท ฯ 
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัท ยำนยนต์ชั้นน ำต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดที่ส ำคัญอย่ำง
ต่อเนื่องมำโดยตลอด 

กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 

1. กลยทุธ์การแข่งขันของบรษิัทฯ 

 การมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตนิตยสำรที่มีคุณภำพที่ดี โดยเริ่มต้นตั้งแต่กำรวิเครำะห์ถึงควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อที่จะสำมำรถคัดสรรเนื้อหำให้ตรงกับควำมต้องกำรและเหมำะสมกับนิตยสำรในแต่
ละเล่ม โดยค ำนึงถึงคุณภำพในกำรน ำเสนอบทควำมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งสร้ำงบทควำมที่มีสำระให้สำมำรถเป็นฐำนข้อมูลอ้ำงอิงทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยำวแก่ผู้อ่ำนและผู้ผลิต โดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรคัดเลือกและใช้วัสดุที่
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มีมำตรฐำน โดยเฉพำะกระดำษที่ใช้ในกำรพิมพ์ ซึ่งเป็นกระดำษที่มีคุณภำพน ำเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น 
และใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีกำรพิมพ์ที่ทันสมัย ซึ่งมีกำรปรับแต่งหัวพิมพ์ของเครื่องจักร (Calibrate) อยู่
เสมอ เพื่อให้งำนที่พิมพ์ออกมำมีควำมชัดเจน สีสวยงำม ทั้งนี้ คณะบรรณำธิกำรของบริษัทฯ จะต้องมีกำร
ค ำนึงถึงประเด็นดังกล่ำว เพื่อที่จะผลิตนิตยสำรที่มีคุณภำพดี 

 การสร้างความเชื่อมั่นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้เป็นที่ยอมรับและมีสำยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจน
เครือข่ำยที่กว้ำงขวำงในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ท ำให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีคุณภำพ ประกอบกับผู้บริหำร 
มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็นที่น่ำเชื่อถือในอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่ำงดีด้วยประสบกำรณ์กว่ำ 40 ปี 
ท ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถที่จะเติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในอนำคตด้วย 

 ความหลากหลายของเนื้อหาที่น าเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่างๆที่ เป็นที่นิยม ครอบคลุม
กลุ่มผู้อ่านหลากหลายกลุ่ม 

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตเนื้อหำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์และยังได้ขยำยมำยังกลุ่ม 
Lifestyle ด้วยกำรซื้อลิขสิทธิ์นิตยสำรต่ำงๆ ที่ได้รับควำมนิยมในต่ำงประเทศ อำทิ นิตยสำรกำรำจไลฟ์  
มีเนื้อหำที่อยู่ในควำมสนใจของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย โดยน ำเสนอผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบนิตยสำรและ
หนังสือพิมพ์ รวมถึงขยำยมำสู่สื่อรูปแบบใหม่ที่ได้รับควำมนิยมเช่น website และสื่อสังคมออนไลน์ ด้วย 

 บริษัทฯ มีเครื่องจักรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของตัวเอง  

จำกกำรที่บริษัทฯ มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ท ำให้สำมำรถผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยต้นทุนที่ต่ ำลงและ
สำมำรถควบคุมคุณภำพและระยะเวลำในกำรพิมพ์อย่ำงใกล้ชิด  

 สร้าง Brand Awareness 

สร้ำง Brand Awareness ด้วยกลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดเข้ำมำช่วย ให้เน้นย้ ำถึงตรำ
ยี่ห้อ เพื่อสร้ำงควำมนิยมในนิตยสำร วำงแผนส่งเสริมกำรขำยร่วมกับร้ำนค้ำ บริษัทเจ้ำของสินค้ำจำก
เครือข่ำยที่กว้ำงขวำง เพื่อกระตุ้นยอดผู้อ่ำนและสร้ำงสมำชิก รวมถึงกลยุทธ์ด้ำนกิจกรรมให้เกิดในกลุ่ม
สมำชิก และผู้อ่ำนประจ ำในระดับต่อไป 

 พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำสื่อรูปแบบใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
อุตสำหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ปรับตัวเข้ำสู่รูปแบบสื่อออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว โดยอำศัยจุดแข็งของบริษัทฯ ที่
มีข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมยำนยนต์จ ำนวนมำก มำต่อยอดในสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มมีกำรสร้ำงสื่อรูปแบบใหม่ ได้แก่ website ตำม
หัวนิตยสำรของบริษัทฯ เช่น www.grandprix.co.th, www.xo-autosport.com และ www.offroadmag-
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thailand.com เป็นต้น และมีกำรสร้ำง Facebook fanpage ภำยใต้ชื่อ Grand Prix Online, XO Autosport และ 
Off Road magazine เผยแพร่เนื้อหำเกี่ยวกับนวัตกรรมยำนยนต์รุ่นใหม่ๆ กำรทดสอบและกำรตกแต่งยำนยนต์ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรผลิตรำยกำร TV Online ถ่ำยทอดผ่ำน Youtube โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับสำระใหม่ๆ ของวงกำร
ยำนยนต์ 

2. การจัดจ าหนา่ยและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 การจ าหน่ายโฆษณา 

ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยโฆษณำบนพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ  
1)  กำรจ ำหน่ำยโดยตรงกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยผู้ซื้อโฆษณำของบริษัทฯ โดยพนักงำนฝ่ำย

ขำยของบริษัทฯ สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำช่องทำงนี้คิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 80 
ของกำรจ ำหน่ำยพื้นที่โฆษณำทั้งหมด  

2)  กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทตัวแทนโฆษณำ (Agency) ซึ่งบริษัทตัวแทนเหล่ำนี้จะเป็น
ผู้บริหำรจัดกำรและวำงแผนกำรใช้สื่อร่วมกับบริษัทผู้เป็นเจ้ำของสินค้ำ สัดส่วนกำร
จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำช่องทำงนี้คิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 20 ของกำรจ ำหน่ำยพื้นที่
โฆษณำทั้งหมด 

 การจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 

ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คอื 
1)  กำรจ ำหน่ำยผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ของ

บริษัทฯ คิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 95 ของกำรจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 
2)  กำรจ ำหน่ำยโดยตรงไปยังกลุ่มเป้ำหมำยผู้อ่ำนสิ่งพิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ จ ำหน่ำยส่งตรงไปยังที่

อยู่ของกลุ่มผู้อ่ำนในรูปแบบกำรขำยระบบสมำชิก และกำรออกบูธในงำนจัดแสดงสินค้ำ
ต่ำงๆ สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยโดยตรงคิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 5 ของกำรจ ำหน่ำยสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั้งหมด 

บริษัทฯ มีผู้จัดจ ำหน่ำยซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยชั้นน ำของประเทศ และมีเครือข่ำยที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย โดยลักษณะกำรจ ำหน่ำยจะเป็นกำรขำยส่งผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยของบริษัทฯ หำกผู้จัดจ ำหน่ำยไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ำผู้อ่ำนสิ่งพิมพ์ได้ บริษัทฯ จะต้องรับสินค้ำคืนจำกผู้จัด
จ ำหน่ำยเหล่ำนั้น โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรคืนสินค้ำไม่เกิน 120 วันส ำหรับนิตยสำรรำยเดือน และ 
180 วันส ำหรับนิตยสำรรำย 3 เดือนของบริษัทฯ 
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3. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อพื้นที่โฆษณาและการผลิตเนื้อหาบนสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ซื้อพื้นที่โฆษณำและกำรผลิตเนื้อหำในนิตยสำรและสื่อออนไลน์ คือ กลุ่มบริษัท 
ผู้ประกอบธุรกิจยำนยนต์ เช่น บริษัทผู้จัดจ ำหน่ำยรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ตกแต่ง เป็น
ต้น รวมทั้งบริษัทที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ เช่น บริษัทประกันภัย ธนำคำร และบริษัท
จ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มบริษัทตัวกลำงติดต่อและจัดจ ำหน่ำยพื้นที่โฆษณำ 
(Agency) ซึ่งจะติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยเอง 

 กลุ่มผู้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

กลุ่มผู้อ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมสนใจในยำนยนต์ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถผลิตสื่อที่ครอบคลุมและ
ตอบสนองกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ได้เป็นอย่ำงดี โดยน ำเสนอเนื้อหำที่มีควำมน่ำสนใจ เป็น
ปัจจุบัน และตอบสนองกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 

 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จัดได้ว่ำอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก ทั้งผู้ประกอบกำรเดิมและผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำแข่งขันใหม่ รวมถึง
ยังมีกำรน ำเสนอเนื้อหำที่ไม่ต่ำงกันมำกนัก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์มำเป็นระยะเวลำนำน โดยเฉพำะสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับยำนยนต์ ซึ่งบริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดงำนแสดง
สินค้ำและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับยำนยนต์อีกด้วย ท ำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
เช่น นวัตกรรมยำนยนต์ต่ำงๆ นอกจำกนี้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ยังมีควำมหลำกหลำย 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำที่น ำเสนอ และในด้ำนกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย เป็นต้น 

กลุ่มธุรกิจรบัจ้างพิมพ ์

1. กลยทุธ์การแข่งขันของบรษิัทฯ 

 การมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลิตนิตยสำรที่มีคุณภำพที่ดี โดยมีกำรคัดเลือกและใช้วัสดุที่มีมำตรฐำน 
โดยเฉพำะกระดำษที่ใช้ในกำรพิมพ์ ซึ่งเป็นกระดำษที่มีคุณภำพน ำเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น และใช้
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีกำรพิมพ์ที่ทันสมัย ซึ่งมีกำรปรับแต่งหัวพิมพ์ของเครื่องจักร (Calibrate) อยู่เสมอ 
เพื่อให้งำนที่พิมพ์ออกมำมีควำมชัดเจน สีสวยงำม 
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 การสร้างความเชื่อมั่นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้เป็นที่ยอมรับและมีสำยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ตลอดจนเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงในอุตสำหกรรม 

 บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของตัวเอง  

จำกกำรที่บริษัทฯมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ท ำให้สำมำรถผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยต้นทุนที่ต่ ำลง และ
สำมำรถควบคุมคุณภำพและระยะเวลำในกำรพิมพ์อย่ำงใกล้ชิด  

 พัฒนาเครื่องจักรการพิมพ์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับจ้างพิมพ์  

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่รองรับกำรพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์ได้
หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อรองรับกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจกำรรับจ้ำงพิมพ์ไปยังอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย  
จำกเดิมที่เน้นกำรรับจ้ำงพิมพ์นิตยสำร โดยเครื่องจักรกำรพิมพ์รุ่นใหม่สำมำรถพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดำษ 
ห่อสินค้ำ และป้ำยโฆษณำ รวมถึงรองรับวัสดุประเภทกระดำษอำร์ตเทียม กระดำษ LMC กระดำษไข กระดำษ
ซับน้ ำ พลำสติก PE/PET และกระดำษเคลือบผิวฟอยด์ เป็นต้น 

2. การจัดจ าหนา่ยและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีทีมพนักงำนขำยส ำหรับติดต่อหำงำนพิมพ์โดยเฉพำะ อีกทั้งพนักงำนขำยในธุรกิจอื่นๆ ของ
บริษัทฯ ก็สำมำรถเสนอบริกำรงำนรับจ้ำงพิมพ์ส ำหรับลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำรจ้ำงพิมพ์ด้วย 

3. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจำกจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เองแล้ว บริษัทฯ ยังรับจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ให้กับ 
บริษัท ห้ำงร้ำน หน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ ในกลุ่มแฟชั่น อำหำร อสังหำริมทรัพย์ ท่องเที่ยว ยำนยนต์ 
ธุรกิจขำยตรง ธุรกิจควำมงำม และอื่นๆ ที่ต้องกำรงำนพิมพ์ที่มีคุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็น โบรชัวร์ แผ่นผับ  
แคตตำล็อกสินค้ำ และอื่นๆ รวมถึงกำรรับจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และผู้จัดท ำ
นิตยสำรที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ซึ่งต้องกำรงำนพิมพ์ที่มีคุณภำพ ในรำคำสมเหตุสมผล 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมของธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ จัดได้ว่ำอยู่ในระดับสูง เ นื่องจำกมี
ผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก ทั้งผู้ประกอบกำรเดิมและผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำแข่งขันใหม่ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มำเป็นระยะเวลำนำน มีงำนพิมพ์
ประเภทสื่อเป็นของตัวเองที่มีคุณภำพ เป็นที่รู้จัก ท ำให้เป็นกำรประชำสัมพันธ์คุณภำพงำนสิ่งพิมพ์ของ
บริษัทฯ ไปในตัว จนได้รับควำมเชื่อถือ 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

 ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสำหกรรมยำนยนต์มีแนวโน้มพลิกฟื้นกลับมำ จำกตัวเลขยอดขำย และยอดผลิตของรถยนต์ 
โดยมีปัจจัยบวกหลำยอย่ำง เช่น สิ้นสุดกำรถือครองรถยนต์อย่ำงน้อย 5 ปี ของนโยบำยรถยนต์คันแรกในปี 
2555 กำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จำกค่ำยต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น  

จำกนโยบำยสนับสนุนกำรซื้อรถยนต์คันแรก ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำถือครอง 5 ปี ได้เริ่มมี 
ผู้ทยอยขำยรถยนต์เมื่อครบก ำหนด ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยำยน 2559 เป็นต้นมำ ท ำให้ภำพรวมอุตสำหกรรม
ยำนยนต์กลับมำฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงตั้งแต่ปลำยปี 2559 โดยสถิติกำรขำยรถยนต์ของประเทศไทยในปี 
2560 เติบโตขึ้นประมำณ 13% และสถิติกำรผลิตรถยนต์ของประเทศไทยปี 2560 เติบโตประมำณ 2% 
ทั้งนี้สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยยังคำดกำรณ์ปี 2561 กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ตั้งเป้ำหมำยกำร
ผลิตรถยนต์ 2 ล้ำนคัน แบ่งเป็นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกประมำณ 55% และกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยใน
ประเทศประมำณ 45% ของยอดกำรผลิตทั้งหมด 

 ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 

ในปี 2560 อุตสำหกรรมโฆษณำผ่ำนสื่อในประเทศไทยมีมูลค่ำรวมกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท ซึ่ง 
สื่อโฆษณำหลักยังคงเป็นสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ ที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันสื่อนิตยสำร 
มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรที่ธุรกิจต่ำงๆ เปลี่ยนไปใช้กำรโฆษณำใน  
สื่อออนไลน์ เพื่อกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

ปัจจัยที่ส่งผลในปี 2561 เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สภำพัฒน์) คำดกำรณ์ GDP เติบโตร้อยละ 3.6-4.6 และกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จำกค่ำยต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต่ำงๆมีกำรปรับงบโฆษณำให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและตัวเลข
อุตสำหกรรม เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรจับจ่ำยใช้สอย กระตุ้นยอดขำยให้สูงขึ้น ท ำให้แนวโน้มอุตสำหกรรม
โฆษณำปี 2561 จะกลับมำเติบโตอีกครั้ง 

 ภาวะอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพมิพ์ 

จำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมำบริโภคสื่อในรูปแบบดิจิทัลมำกขึ้น ท ำให้แนวโน้มกำรแข่งขัน
ภำยในอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ผสมผสำนเข้ำไปในสิ่งพิมพ์เดิม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้บริโภคมำกขึ้น   
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูล และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฏโดยเฉพำะปัจจัยควำมเสี่ยง ก่อนกำร
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ำมีนัยส ำคัญ และอำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และมูลค่ำหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ รวมทั้งอำจส่งผลต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในทำงลบอย่ำง
มีนัยส ำคัญ นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงที่ระบุในฉบับนี้อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อำจทรำบได้ใน
ขณะนี้ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนี้แล้ว เห็นว่ำไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด 

3.1.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้น ำในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยเฉพำะ
สินค้ำในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อย่ำงไรก็ดีในช่วงระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ ได้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่ได้
เริ่ มด ำ เนิ นธุ รกิ จจั ดแสดงสินค้ ำในอุ ตสำหกรรมยำนยนต์  ทั้ ง ในลั กษณะที่ ใกล้ เคี ยงกั บงำน 
จัดแสดงสินค้ำของบริษัทฯ หรือในรูปแบบอื่น เช่น กำรจัดงำนในห้ำงสรรพสินค้ำ และกำรจัดงำนในหัวเมืองหลัก 
เช่น สงขลำ ขอนแก่น และนครรำชสีมำ เป็นต้น รวมทั้ งปัจจุบันได้ เริ่มมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่  
ที่ให้บริกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด จึงอำจส่งผลให้กำรแข่งขันของธุรกิจกำรจัดแสดงสินค้ำมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันงำน Bangkok International Motor Show ของบริษัทฯ เป็นงำน
แสดงยำนยนต์ที่มีขนำดใหญ่ในประเทศไทย และมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมชมงำนจ ำนวนมำก โดยงำนของบริษัทฯ 
มีจุดเด่น และข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เมื่อเทียบกับคู่แข่งรำยอื่นๆ กล่ำวคือ งำนของบริษัทฯ เป็นงำนที่
ยิ่งใหญ่ในภูมิภำคอำเซียน ในแง่ของจ ำนวนผู้เข้ำชมงำน และยังได้รับกำรจัดระดับควำมส ำคัญในระดับสูง
จำกผู้ผลิตยำนยนต์ชั้นน ำต่ำงๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ให้ควำมส ำคัญในกำร  
น ำนวัตกรรมยำนยนต์เข้ำมำแสดงในงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนงำนจัด
แสดงสินค้ำ และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ โดยเฉพำะสินค้ำในอุตสำหกรรมยำนยนต์ กล่ำวคือ 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนนี้มำนำนกว่ำ 30 ปี และบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำร
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ประสำนงำนกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ และสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้ง 
บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต และจัดจ ำหน่ำยนิตยสำรเกี่ยวกับยำนยนต์ ซึ่งถือเป็นช่องทำงส ำคัญช่องทำงหนึ่งใน
กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์งำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมือง 

กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจจำกปัจจัยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ภัยธรรมชำติ
โดยเฉพำะน้ ำท่วม กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐโดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
เช่น โครงกำรนโยบำยรถคันแรก และนโยบำยศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์ระดับโลก เป็นต้น และควำมไม่แน่นอน
ทำงกำรเมือง เช่น เหตุกำรณ์รัฐประหำร และกำรชุมนุมประท้วงของผู้ชุมนุมกลุ่มต่ำงๆ เป็นต้น ปัจจัยเหล่ำนี้อำจ
ส่งกระทบต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมจัดงำนแสดงสินค้ำของผู้ประกอบกำร กำรตัดสินใจว่ำจ้ำงบริษัทฯ จัดงำน
ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ รวมทั้งจ ำนวนผู้เข้ำชมงำน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส ำคัญของควำมส ำเร็จในกำรจัดงำน  
ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ร้ำยแรง เช่น น้ ำท่วมอย่ำงรุนแรง หรือควำมไม่สงบทำงกำรเมืองอย่ำงรุนแรง บริษัทฯ 
อำจจ ำเป็นต้องยกเลิกกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ ปัจจัยเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน 
และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่งำน Bangkok International Motor Show ของบริษัทฯ เป็นงำน
แสดงสินค้ำขนำดใหญ่ประจ ำปี ที่มีผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์เข้ำร่วมเป็นประจ ำ ท ำให้ที่ผ่ำน
มำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เข้ำร่วมงำนเสมอ แม้ว่ำในช่วงภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือมีควำมไม่แน่นอน
ทำงกำรเมือง นอกจำกนี้ในด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มฐำนลูกค้ำ และกระจำย
กำรจัดงำนในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดทั้งปี 

3.1.3 ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 

สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำที่เหมำะสมถือเป็นปัจจัยส ำคัญหนึ่งที่ท ำให้กำรจัดงำนแสดง
สินค้ำของบริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จ โดยในปัจจุบันสถำนที่หลักที่บริษัทฯ ใช้ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ 
คือ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เนื่องจำกพื้นที่จัดงำนที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ซึ่งสำมำรถรองรับงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ ซึ่งมีขนำดใหญ่ และผู้เข้ำชมจ ำนวนมำก ซึ่ง
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถใช้สถำนที่ดังกล่ำวในกำรจัดแสดงสินค้ำได้ ก็อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำของบริษัทฯ และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้เริ่มจัดงำน Bangkok International Motor Show ที่ศูนย์แสดง
สินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
บริษัทฯ ได้ร่วมงำนกับเจ้ำของพื้นที่ด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดีมำโดยตลอด และงำน Bangkok International 
Motor Show ของบริษัทฯ จัดเป็นงำนที่ขนำดใหญ่ และสร้ำงรำยได้จ ำนวนมำกงำนหนึ่งให้กับศูนย์แสดง
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สินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เพรำะฉะนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถเช่ำ
พื้นที่จัดงำนได้ต่อไป 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าระหว่างปีบัญชี 

รำยได้หลักของธุรกิจงำนจัดแสดงสินค้ำของบริษัทฯ มำจำกกำรจัดงำน Bangkok 
International Motor Show ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมำณเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี ท ำให้บริษัทฯ 
มีรำยได้จำกกำรจัดงำนแสดงสินค้ำจ ำนวนมำกในช่วงเวลำดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำร 
และผลก ำไรสุทธิจำกธุรกิจจัดงำนแสดงสินค้ำไม่สม่ ำเสมอในแต่ละไตรมำส ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจจัด
งำนแสดงสินค้ำ โดยรำยได้ของบริษัทฯ จำกงำน Bangkok International Motor Show ประมำณร้อยละ 70.44 
ร้อยละ 69.91 และร้อยละ 62.87  ของรำยได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2558  วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จะถูกรับรู้ในไตรมำส 1 แ ละไตรมำส 2 จึงท ำให้มีควำมเสี่ยงที่รำยได้ใน 
ไตรมำส 3 และ 4 อำจจะไม่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ เช่น ค่ำแรง ซึ่งอำจส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขำดทุนขั้นต้น 
หรือผลขำดทุนสุทธิในช่วงเวลำดังกล่ำว โดยผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสของบริษัทฯ ในปี 2560 สำมำรถ
สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 301.49 325.36 44.58 143.49 814.92 
ก ำไรขั้นต้น 163.07 156.72 (3.10) 13.10 329.79 
ก ำไรสุทธิ 94.50 92.39 (28.53) (18.19) 140.17 

ทั้งนี้ กำรรับรู้รำยได้และต้นทุนจำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show ใน
ไตรมำส 1 และ 2 จะขึ้นอยู่กับจ ำนวนวันจัดงำนในแต่ละไตรมำส ซึ่งอำจแตกต่ำงกันได้ในแต่ละปี โดย
รำยละเอียดจ ำนวนวันจัดงำนส ำหรับงวดปี 2559 และ ปี 2560 เป็นดังนี้ 

 
งาน Bangkok International Motor 

Show ครั้งที่ 37 งวดปี 2559 
งาน Bangkok International Motor 

Show ครั้งที่ 38 งวดปี 2560 

วันที่จัดงำน 
วันที่ 14 มีนำคม 2559 ถึงวันที่  

5 เมษำยน 2559 
วันที่ 20 มีนำคม 2560 ถึงวันที่  

11 เมษำยน 2560 
จ ำนวนวันในไตรมำส 1 18 วัน 12 วัน 
จ ำนวนวันในไตรมำส 2 5 วัน 11 วัน 

หมำยเหต:ุ จ ำนวนวันที่จัดงำนนับตั้งแต่เริ่มเข้ำมำเตรียมสถำนที่ - เสร็จสิ้น และรื้อถอน 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มงำนแสดงสินค้ำในช่วงเวลำอื่นๆ ของปีอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรำยได้ และลดควำมผันผวนของรำยได้จำกธุรกิจงำนแสดงสินค้ำ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีรำยได้
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จำกกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ และกลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ซึ่งช่วยลดควำมผันผวนของรำยได้
ของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมำส 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 

ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรน ำเสนอในงำนแสดงสินค้ำและกิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้ำนแสง สี  เสียง และเทคนิค
พิเศษต่ำงๆ โดยในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ ได้น ำเทคโนโลยีเหล่ำนี้มำ
ใช้เพื่อเป็นกำรดึงดูดผู้เข้ำร่วมชมงำน ดังนั้น หำกบริษัทฯ ไม่มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีดังกล่ำว อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ในกำรน ำเสนอ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหำร พนักงำน และผู้รับเหมำหลักเข้ำดูงำนด้ำนเทคโนโลยีดังกล่ำว และชมงำนแสดง
สินค้ำในต่ำงประเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น งำน Frankfurt Motor Show งำน Paris Motor Show และงำน Tokyo 
Motor Show เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่ำว ทั้งนี้ ในปัจจุบันงำน 
Bangkok International Motor Show ของบริษัทฯ จัดเป็นงำนแสดงสินค้ำที่ใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอ 
ที่ทันสมัยที่สุดงำนหนึ่งในประเทศไทย 

3.1.6 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากรที่ส าคัญ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนจัดแสดงสินค้ำของบริษัทฯ จ ำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงบุคคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นอย่ำงดี รวมทั้งมี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ได้แก่ นำยปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ ซึ่งเป็น 
ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และมีควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำมำเป็นเวลำนำน รวมถึงกลุ่มผู้บริหำรและพนักงำนขำย
ต่ำงๆ ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หำกบริษัทฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำร ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงดี โดย
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ และอบรมพนักงำน ให้ก้ำวทันต่อตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สำมำรถที่จะท ำงำนทดแทนกันได้ โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนำกำรท ำงำนในลักษณะของทีม เพื่อช่วยลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรคนใดคนหนึ่ง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้ำงผลตอบแทนที่อยู่ใน
ระดับที่แข่งขันได้ ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถจูงใจและรักษำพนักงำนให้อยู่กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงด ี
 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 23 

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่และกลุ่ม
ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของอุตสาหกรรมโฆษณา 

รำยได้หลักจำกกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ คือ รำยได้จำกค่ำโฆษณำ ซึ่งโดยทั่วไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะผันแปรตำมภำวะเศรษฐกิจ กล่ำวคือ ในช่วงเวลำ  
ที่ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง หรือกำรบริโภคของภำคเอกชน  
ที่ชะลอตัวลง ก็อำจส่งผลผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำ ซึ่ งอำจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้
ก ำหนดกลยุทธ์โดยกำรมุ่งเน้นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน กล่ำวคือ บริษัทฯ ได้ปรับแนวทำงกำรขำย
โฆษณำในนิตยสำรหรือแบรนเนอร์ในหน้ำเว็บไซต์ โดยกำรเพิ่มเติมกำรให้บริกำรผลิตเนื้อหำ (Content) 
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำบริษัทรถหรืออุปกรณ์บ ำรุงรักษำและประดับยนต์ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรท ำ
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ตลอดจนกำรให้บริกำรท ำกำรตลำดแบบดิจิตอลกับลูกค้ำแบบครบวงจร
ตั้งแต่กำรผลิตเนื้อหำ กำรน ำไปประชำสัมพันธ์ จนถึงกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดหรือส่งเสริมกำรขำย 
เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด บริษัทฯ จึงมีข้อได้เปรียบที่บริษัทฯ 
สำมำรถให้บริกำรโฆษณำควบคู่ไปกับกำรจัดอีเวนท์ต่ำงๆ ได้ 

3.2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันในระดับสูง โดยในปัจจุบันผู้ประกอบกำร
สิ่งพิมพ์ทั้งรำยเดิม และรำยใหม่ได้จัดพิมพ์ และจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น ทั้งนิตยสำรที่
ผลิตเองภำยในประเทศและนิตยสำรที่ซื้อลิขสิทธิ์จำกต่ำงประเทศ รวมทั้งในปัจจุบันกำรพัฒนำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร ปัจจัย
เหล่ำนี้อำจจะเพิ่มภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์มำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้บริษัทฯ มีควำม
เข้ำใจในควำมต้องกำรของกลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี และบริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอเนื้อหำที่ตรง
ตำมควำมต้องกำรผู้อ่ำน ทั้งนี้ ในปัจจุบันนิตยสำรของบริษัทฯ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์จัดเป็น
นิตยสำรฉบับหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ก็ยังได้มีกำรพัฒนำ 
สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ แบ่งเป็นตำมเนื้อหำแต่ละประเภท ที่สอดคล้องกับเนื้อหำที่น ำเสนอผ่ำนรูปแบบ
นิตยสำร เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วย 
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3.2.3 ความเสี่ยงจากเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ไม่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คุณภำพของเนื้อหำ (Content) เป็นปัจจัยที่ส ำคัญ
ที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งพิมพ์ หรือเข้ำชมสื่อออนไลน์ ดังนั้นกำรควบคุม
คุณภำพของเนื้อหำจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญของธุรกิจสื่อ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถผลิตสื่อที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคได้ อำจท ำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง และเสียลูกค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรผลิตสื่อมำกว่ำ 40 ปี ผู้บริหำรของบริษัทฯ จึงเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผู้บริโภคสื่อเป็นอย่ำงดี รวมทั้งบรรณำธิกำรของบริษัทฯ มีชื่อเสียงและควำมช ำนำญใน
งำนผลิตเนื้อหำ และบริษัทฯ จะคัดสรรผู้แปลที่มีชื่อเสียงท ำให้งำนที่ออกมำได้คุณภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรของ
บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรท ำกำรส ำรวจตลำดอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ จัดจ้ำงบริษัทภำยนอกท ำหน้ำที่
วิจัยกำรตลำด ส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มลูกค้ำ และกลุ่มเป้ำหมำยของสื่อต่ำงๆของบริษัทฯ เพื่อให้
บริษัทฯ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป และเพื่อเพิ่มคุณภำพสื่อต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ 

3.2.4 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลากรที่ส าคัญ 

ในกำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ จ ำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงบุคคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ และ
อุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะในส่วนของกองบรรณำธิกำร เพื่อจัดท ำเนื้อหำ ข่ำวสำร ข้อมูล
ส ำหรับสื่อต่ำงๆ ให้ก้ำวทันตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งบุคลำกร
เหล่ำนี้ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หำกบริษัทฯ สูญเสียบุคลำกรเหล่ำนี้
ไป ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงดี โดย
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและอบรมพนักงำน ให้ก้ำวทันต่อตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สำมำรถที่จะท ำงำนทดแทนกันได้ 

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนำกำรท ำงำนในลักษณะของทีม เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง
บุคลำกรคนใดคนหนึ่ง นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีโครงสร้ำงผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถจูงใจและรักษำพนักงำนให้อยู่กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 
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3.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนราคากระดาษ 

ต้นทุนหลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์ คือ ต้นทุนกระดำษอำร์ต และกระดำษปอนด์ ของต้นทุนจำก
กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ในงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ ใช้กระดำษที่ผลิตจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อกระดำษทั้งหมดจำกผู้จัดจ ำหน่ำยกระดำษในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กระดำษถือ
เป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งกำรเคลื่อนไหวของรำคำจะแปรผันตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคและ
ปริมำณกำรผลิตของผู้ผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก ำหนดรำคำอ้ำงอิงในตลำดโลก กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
กระดำษจึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้นทุนรำคำกระดำษ
ส ำรับนิตยสำรแต่ละประเภทของบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้

หน่วย: บำทต่อรีม 2558 2559 2560 

กระดำษอำร์ตด้ำน 95 G. ขนำด 24x35" 737 720.72 746.46 
กระดำษอำร์ตด้ำน 135 G. ขนำด 25x38” 1,038.60 - - 
กระดำษปอนด์ 70 G. ขนำด 31x21.5” 421.40 425.92 421.20 

ที่มำ : อ้ำงอิงจำกต้นทุนรำคำกระดำษเฉลี่ยของบริษัทฯ 

หมำยเหตุ :  ส ำหรับปีที่ไม่มีรำคำเฉลี่ยของกระดำษบำงประเภท เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีกำรใช้กระดำษประเภทดังกล่ำว
ในปีนั้น 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์มำเป็นเวลำนำน ท ำให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกระดำษในตลำดโลกเป็นอย่ำงดี ซึ่งบริษัทฯ จะสั่งซื้อกระดำษในปริมำณ  
ที่เหมำะสมในกำรผลิต โดยมีกำรตกลงรำคำและปริมำณสั่งซื้อกระดำษกับผู้จ ำหน่ำยกระดำษล่วงหน้ำ 1 ปี 
รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรจุดจ ำหน่ำยหนังสือที่มีประสทิธภิำพเพื่อควบคมุปรมิำณหนังสอื
คืนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ หำกรำคำกระดำษมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่ำงมำก บริษัทฯ 
อำจจะพิจำรณำสั่งซื้อกระดำษเข้ำมำส ำรองมำกขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของรำคำกระดำษ จำกนโยบำยกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้ท ำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับผลกระทบจำกกำร
เพิ่มขึ้นของรำคำกระดำษอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.2.6 ความเสี่ยงจากการถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์ในนิตยสาร
จากต่างประเทศ 

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์นิตยสำรจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศ เพื่อผลิตและ
จ ำหน่ำยนิตยสำรบำงฉบับในรูปแบบภำษำไทย ได้แก่ กำรำจไลฟ์ ซึ่งรำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย
นิตยสำรที่บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธิ์มำ ทั้งนี้บริษัทฯ อำจเผชิญควำมเสี่ยงในกำรต่อสัญญำ รวมถึงกำรปรับเงื่อนไข 
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เช่น กำรปรับเพิ่มของค่ำลิขสิทธิ์หรือส่วนแบ่งรำยได้ ซึ่งอำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศมำโดยตลอด 
ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถติดต่อท ำสัญญำกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ ในต่ำงประเทศได้โดยตรง โดยไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องผ่ำนนำยหน้ำ (Agency) ท ำให้เงื่อนไขของสัญญำ และกำรตกลงต่อสัญญำต่ำงๆ เป็นไปได้ง่ำย 
และไม่เป็นไปในทำงที่เกิดข้อเสียเปรียบแก่บริษัทฯ นอกจำกนี้ กำรเข้ำมำแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์โดย
เจ้ำของลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศเข้ำมำผลิตและจัดจ ำหน่ำยเองก็เป็นไปได้ยำก เนื่องจำกผู้ประกอบกำรใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์จ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม และบรรทัดฐำนต่ำงๆ ของกลุ่มลูกค้ำในประเทศนั้นๆ 
ในกำรเลือกน ำเสนอเนื้อหำของสื่อสิ่งพิมพ์ เจ้ำของลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศจึงเห็นประโยชน์ในกำรให้บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยแทน ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จึงไม่เคยประสบปัญหำในกำรต่อสัญญำ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.2.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพิมพ์ 

เทคโนโลยีในกำรพิมพ์มีกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัทฯ อำจ
เผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรที่อุปกรณ์ในกำรพิมพ์ของบริษัทฯ ล้ำสมัย และอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถที่จะ
ท ำงำนพิมพ์ที่ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรพิมพ์ ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้ำ หรือ
อำจท ำให้บริษัทฯ ต้องมีงบประมำณในกำรลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถรองรับงำนพิมพ์รูปแบบใหม่ๆ ได้  

อย่ำงไรก็ตำมเทคโนโลยีในส่วนของงำนพิมพ์หลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรจัดพิมพ์นิตยสำร
และหนังสือพิมพ์นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้ำงเสถียรและมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อย ท ำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรพิมพ์มำกนัก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังติดตำมเทคโนโลยี 
และพัฒนำโรงพิมพ์อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้งำนพิมพ์ทันสมัย และไม่ล้ำหลัง 

3.2.8 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวลงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค 

กำรพัฒนำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร โดยในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำง  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนไปดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มกำรพัฒนำเครือข่ำย
ออนไลน์ต่ำงๆ เช่น เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของบริษัทตำมกลุ่มของนิตยสำรที่บริษัทผลิต ตลอดจนสื่อวีดิทัศน์ 
เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง รวมถึงกำรยกเลิกนิตยสำรและพ็อกเก็ตบุ๊คบำง
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ฉบับ เพื่อลดต้นทุน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรยกเลิกนิตยสำรและพ็อกเก็ตบุ๊ค 11 รำยกำร จำก 18 รำยกำร 
เหลือ 7 รำยกำร 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนที่ส าคัญ 
ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ  ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2560 

รายการ มูลค่าทรัพยส์ิน* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์

ที่ดิน 61.87 เป็นเจ้ำของ 

อำคำร 28.64 เป็นเจ้ำของ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 4.11 เป็นเจ้ำของ 

เครื่องตกแต่ง 1.46 เป็นเจ้ำของ 

เครื่องจักร 5.70 เป็นเจ้ำของ 

เครื่องมือเครื่องใช ้ 7.85 เป็นเจ้ำของ 

เครื่องใช้ส ำนกังำน 6.66 เป็นเจ้ำของ 

ยำนพำหนะ 13.84 
เป็นเจ้ำของ/ตดิสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน 

รวม 130.13  

 

4.2 สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 3.60 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนจัดแสดงสินค้ำของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดท ำสัญลักษณ์งำนส ำหรับงำน 
Bangkok International Motor Show ซึ่งด ำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำกับกระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่ำงกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับงำน Bangkok Used 
Car Show โดยคำดว่ำจะสำมำรถจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับงำนดังกล่ำวได้ภำยในปี 2562 
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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เครื่องหมายการค้า ชื่องาน 

 

Bangkok International Motor Show 

 

Bangkok Used Car Show 

4.3 นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบริษัทรว่ม 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำกในอนำคตบริษัทฯ ได้มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญและควบคุม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสม และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทโดยรวม นอกจำกนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิด และรำยงำนฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

4.4 ประกันธุรกิจและการประกันภัยทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไดท้ ำประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
1. กรมธรรม์เลขที่ 518-01111-3463 และ 518-01111-3462 
ผู้ท ำประกัน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทผู้รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำม
คุ้มครอง 

วันที ่9 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนำคม 2562 

ควำมคุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันที่สำเหตุมำจำก
อุบัติเหตุต่ำงๆ ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก และเกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันโดยมิได้
คำดคิดมำก่อน เช่น ไฟไหม้ ภัยลมพำยุ ภัยน้ ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำ
ไฟระเบิด ภัยจำกลูกเห็บ ภัยเนื่องจำกน้ ำ (ไม่รวมน้ ำท่วม) ภัยจำกกำรเฉี่ยว
และหรือกำรขนของยวดยำนพำหนะ ภัยจำกอำกำศยำน ภัยจำกกำรระเบิด 
ภัยจำกกำรนัดหยุดงำน 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย  กรมธรรม์เลขที่ 518-01111-3463 : 18.00 ล้ำนบำท 
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 กรมธรรม์เลขที่ 518-01111-3462 : 2.60 ล้ำนบำท 
ทรัพย์สินที่เอำประกัน  สิ่งปลูกสร้ำงตวัอำคำรส ำนักงำน (ไม่รวมรำกฐำน) 4 ชั้น และ  

 สิ่งปลูกสร้ำงตวัอำคำรส ำนักงำน (ไม่รวมรำกฐำน) 3 ชั้น รวมหลังคำ
กระเบื้อง 

สถำนที่ตั้งทรัพย์สิน เลขที่ 4/299, 4/133, 4/137 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเค้ำ 66 ถนนลำดปลำเค้ำ  
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

ผู้เอำประกันภัย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้รับผลประโยชน์ ธนำคำรกรุงเทพ (มหำชน) ส ำนักธุรกิจลำดพร้ำว 

(เนื่องจำกเป็นอำคำรที่บริษัทฯ น ำไปจ ำนองกับธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำร
กรุงเทพจึงเป็นผู้รับผลประโยชน์เฉพำะมูลค่ำวงเงินที่บริษัทฯ ติดจ ำนอง 
ส ำหรับผลประโยชน์ส่วนเกิน ธนำคำรจะคืนให้กับบริษัทฯ) 

 
2. กรมธรรม์เลขที่ 2017-P1413728-SMG 
ผู้ท ำประกัน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทผู้รับประกันภัย บริษัท แอกซ่ำ ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำม
คุ้มครอง 

วันที ่5 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัที ่1 กรกฎำคม 2561 

ควำมคุ้มครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่ เอำประกันภัย อัน
เนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัยระเบิด ภัยลมพำยุ ภัยจำกกำรลุกไหม้หรือ
กำรระเบิดเนื่องจำกกำรระอุตำมธรรมชำติ ภัยจำกกำรระอุ ภัยแผ่นดินไหว 
ภัยอำกำศยำน ภัยจำกยวดยำนพำหนะ ภัยเนื่องจำกน้ ำ ภัยลูกเห็บ  
ภัยจำกควัน ภัยไฟป่ำ จลำจล และนัดหยุดงำน ภัยจำกกำรกระท ำอย่ำงป่ำ
เถื่อนและเจตนำร้ำย กำรโจรกรรม กำรปล้นทรัรพย์ ชิงทรัพย์ และกำรลัก
ทรัพย์ที่ปรำกฎร่องรอยต่ออำณำเขตสถำนที่เอำประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุ
ที่มีสำเหตุจำกปัจจัยภำยนอก และเกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน โดยมิได้
คำดหมำย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเง้นของกรมธรรม์ (AXA FORM) 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 105.00 ล้ำนบำท 
ทรัพย์สินที่เอำประกัน  สิ่งปลูกสร้ำงและโครงสร้ำง อำคำรทุกอำคำร (รวมฐำนรำก) รวมทั้ง

ส่วนปรับปรุงต่อเติมอำหำร โครงสร้ำงถำวรต่ำงๆ  และรวมงำนระบบ
ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ แอร์ และเคร่ืองใช้ส ำนักงำนต่ำงๆ 

 เฟอร์นิเจอร์ รวมเครื่องตกแต่งติดต้ังตรึงตรำและเครื่องใช้ต่ำงๆ 
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 สต็อกวัตถุดิบ 
 สต็อกสินค้ำ 
 ยำนพำหนะ 
 เครื่องจักรกำรพิมพ์และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
 ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของผู้เอำประกันภัย
ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำของ เช่ำ เช่ำซื้อ หรือให้เช่ำ  

สถำนที่ตั้งทรัพย์สิน เลขที่ 4/299, 4/133, 4/137 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเค้ำ 66 ถนนลำดปลำเค้ำ  
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

ผู้เอำประกันภัย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้รับผลประโยชน์ บริษัท กรังด์ปรีซ ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเคำ้ 66 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงอนุเสำวรีย์  

เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
ประเภทธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000322 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 300,000,000  บำท 
จ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได้แล้ว 600,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสำมัญ 
มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุ้น หุ้นละ 0.5 บำท 
โทรศัพท ์ 0-2522-1731-8 
โทรสำร 0-2971-7342 
ฝ่ำยนกัลงทนุสัมพันธ ์ โทรศัพท์ : 0-2522-1731-8 ต่อ 309 

E-mail : IR@grandprix.co.th 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

อำคำรตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท ์0-2009-9999 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวทิ 22 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300-2 
โทรสำร 0-2260-1553 และ 0-2259-8959 
นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 8125 

 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสำมำรถดูได้จำก http://www.Grandprix.co.th 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

จ ำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 0.5 บำท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญจ่ านวน 10 รายแรก  
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวำคม 2560 

ปรำกฏดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 นำยปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ 230,832,000 38.47% 
2 นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ 62,710,050 10.45% 
3 นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ 62,710,050 10.45% 
4 นำยสมศักดิ ์ติรกำนันท ์ 15,554,800 2.59% 
5 นำยสจัพจน ์ไชยวงศ์แก้ว 14,419,900 2.40% 
6 นำยกรณ์พงศ์ อัครำพุฒิสกลุ 13,458,300 2.24% 
7 นำยวิรุฬห ์ปริวุฒิพงศ ์ 13,400,000 2.23% 
8 นำงรุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ 12,542,100 2.09% 
9 นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร ์ 7,525,200 1.25% 

10 นำยน้ ำ ชลสำยพันธ ์ 6,000,000 1.00% 

ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 

7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และ

หักส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ ในอนำคต สภำพคล่อง และ

แผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจใช้ดุลพินิจในกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว 
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ทั้งนี้ กำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจอนุมัติให้

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2560 ปี 2559 
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อัตรำหุ้นละ (บำท) 0.26 - 
คิดเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ล้ำนบำท) 130 - 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 92.74 - 

 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำร  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้

1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร 
3. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำงรุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำร 
5. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
8. นำยกนกพันธุ ์จุลเกษม กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 
9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นำยปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ นำยจำตุรนต์ โกมลมิศร์ นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ และ นำยพีระพงศ์ 
เอี่ยมล ำเนำ สองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญบริษัทฯ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
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2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจ 
นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่ฝ่ำยจัดกำร จัดท ำและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ   

3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณของบริษัทฯ   

5. ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี 
ที่น่ำเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 

6. สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. พิจำรณำอนุมัติกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ  
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
ข้อก ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
10. พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ

บริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรม โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วน
เสียในสัญญำที่ท ำกับบริษัทฯ  ทั้งนี้ ส ำหรับรำยกำรที่ท ำกับกรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรนั้น 

11. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทฯ มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม 

12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ  
ที่เหมำะสม 

13. พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำร เป็นต้น และก ำหนดขอบ อ ำนำจ และหน้ำที่ของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบ
ควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ 
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14. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทฯ ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ 

15. พิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบอ ำนำจ  หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้ตำมที่เห็นสมควรและ
จ ำเป็น 

16. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ นั้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมสีว่นได้
เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำอนุมัติไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยกนกพันธุ ์จุลเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี1 กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ :  
1ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำม

น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินโดย ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ

และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
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ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิภำพ  

4. ตรวจสอบและสอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต สำระส ำคัญแนวทำง แผนงำน ปัญหำที่พบ
ระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญ รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม
ถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

7. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล 

9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อ
สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ   

ในกำรปฏิบัติงำนขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็น 



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 38 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยำมและคุณสมบัติของ
กรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติและขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 
1. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธรุกิจ

ของบริษัทฯ 
2. ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจรวมถึงสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะท ำงำนบริหำร

ควำมเสี่ยง เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะ

เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และ
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ให้แก่คณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ก ำกับดูแลให้มีแผนจัดกำรควำมเสี่ยง และระบบหรือกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อ 
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสม 

6. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหำรควำมเสี่ยง 

7. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ และในกรณีที่มี
เรื่องส ำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด 
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8. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 

1. นำยกนกพันธุ ์จุลเกษม ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4. นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรวม และรำยบุคคล  

ที่เหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้ำน กำรศึกษำ 
ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ควำมเป็นอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

2. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้บริหำรสูงสุดที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ และน ำปัจจัยสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภำพและ
แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจมำประกอบกำร
พิจำรณำด้วย 

3. ก ำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงและ
คุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

4. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ และมอบเอกสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 

5. จัดท ำและทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นแผนต่อเนืองให้มีผู้สืบทอดงำนเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ 
สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง  

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ 

7. คัดเลือกกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้งเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง 
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8. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เหมำะสม 
กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ 
และศักยภำพ ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อน
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพื่อขออนุมัติ 

9. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และพิจำรณำปรับอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่
ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
1. ดร.ปรำจิน เอีย่มล ำเนำ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร ์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. บริหำรและด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ  

ซึ่งกำรบริหำรและด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงหรือ
แผนกำรด ำเนินงำนที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน  
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจกำรบริหำรองค์กร  
5. มีอ ำนำจแต่งตั้งหรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด 
6. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 

ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วน 
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ได้เสีย อำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำอนุมัติไว้ 

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมกำรที่เป็นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท  

จดทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่ม
เดียวกัน และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้บริษัทได้ปฏิบัติจำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อง 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยประกอบด้วย 

1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร กรรมกำรอิสระ 
2. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมกำรอิสระ 
3. นำยกนกพันธุ ์จุลเกษม กรรมกำรอิสระ 
4. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ี กรรมกำรอิสระ 

เลขานุการบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีมติ
แต่งตั้งนำงสำวกนกกำญจน์ โกศล เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบรษิัทฯ 
1. ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ  

ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องทรำบ 
2. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม
ดังกล่ำว 

3. จัดท ำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้ 
3.1 ทะเบียนกรรมกำร 
3.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัทฯ 
3.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
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5. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ มีดังนี้ 

รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
(รวม 7 ครั้ง) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(รวม 4 ครั้ง) 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 
(รวม 6 ครั้ง) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริหำร 
(รวม 6 ครั้ง) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร  6/7 86 - - - - - - 
2. ดร.ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ 7/7 100 - - - - 6/6 100 
3. นำงรุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ 6/7 86 - - - - - - 
4. นำยจำตุรนต์  โกมลมิศร์ 7/7 100 - - 6/6 100 6/6 100 
5. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ 7/7 100 - - 5/6 83 6/6 100 
6. นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ 7/7 100 - - 6/6 100 6/6 100 
7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 7/7 100 4/4 100 - - - - 
8. นำยกนกพันธุ์ จุลเกษม 7/7 100 4/4 100 - - - - 
9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี 7/7 100 4/4 100 6/6 100 - - 

ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้
1. ดร.ปรำจิน เอีย่มล ำเนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรตลำดและกำรขำย 
3. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนพัฒนำธุรกิจ 
4. นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนผลิตสื่อ  
5. นำงสำวลดำพร ลิมปกำรณ ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงนิ 
6. นำงสำวขวัญชนก ออละเอีย่ม ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมัติ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย สำมำรถจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมและโบนัส
ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินจ ำนวน 5 ล้ำนบำท 
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หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส/บาท เบี้ยประชุม/บาท/ครั้ง 
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 50,000 20,000 
กรรมกำรบริษัทฯ 40,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 50,000 20,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 40,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 50,000 20,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 40,000 20,000 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2560 มีดังนี้ 

รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

เบ้ียประชุม 
ค่ำตอบแทน
รำยไตรมำส 

ค่ำบ ำเหน็จ รวม คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร  120,000 - - - 200,000 676,000 996,000 
2. ดร.ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ1 - - - - - - - 
3. นำงรุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ 120,000 - - - 160,000 436,000 716,000 
4. นำยจำตุรนต์  โกมลมิศร์1 - - - - - - - 
5. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ1 - - - - - - - 
6. นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ1 - - - - - - - 
7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 140,000 80,000 - - 360,000 436,000 1,016,000 
8. นำยกนกพันธุ์ จุลเกษม 140,000 80,000 - - 320,000 436,000 976,000 
9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี 140,000 80,000 120,000 - 520,000 436,000 1,296,000 

หมำยเหตุ :  
1 ผู้บริหำรทั้ง 4 ท่ำนไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม/ครั้ง ค่ำรำยไตรมำส และค่ำบ ำเหน็จ 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่มี - 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร 6 ท่ำน เท่ำกับ 34.89 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน และค่ำประจ ำต ำแหน่ง และโบนัส 
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บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 236 คน (ไม่รวมผู้บริหำร) แยก

เป็นแต่ละสำยงำนดังนี้ 
1. ธุรกิจกำรจัดแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
2. ธุรกิจสิ่งพิมพ ์      
3. กลุ่มงำนขำยและกำรตลำด     
4. ฝ่ำยบัญช ี       
5. ฝ่ำยกำรเงนิ       
6. ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล      
7. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
8. ฝ่ำยประสำนและบริหำร     
9. อื่นๆ        

20 
103 

25 
11 
13 
4 
6 

 25 
29 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ในปี 2560 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจ ำนวน 236 คน (ไม่รวมผู้บริหำร) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 
131.74 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และ
ค่ำตอบแทนอื่นๆ  

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่  1 มีนำคม 2554 พนักงำนทุกคนมีสิทธิในกำรสมัครกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีอัตรำเงินสะสมจำกพนักงำน ในอัตรำ
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และอัตรำเงินสมทบจำกนำยจ้ำง ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุน 
พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุงำน ดังนี้  

อายุงาน 
อัตราเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงิน
สมทบที่กองทุนจะจ่ายเมือ่พนักงานพน้จาก

การเป็นสมาชิก 
อำยุน้อยกว่ำ 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 ขึ้นไป 100% 
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สวสัดิการพนักงาน 
1. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภำพ และสุขภำพกลุ่ม 

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำรให้กับพนักงำน ในรูปแบบของประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภำพ และ
สุขภำพกลุ่ม นอกเหนือไปจำกกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม เนื่องจำกบริษัทได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญ และตระหนักอยู่เสมอว่ำ พนักงำนเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อองค์กร และ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 กำรประกันชีวิตกลุ่ม กรณีเสียชีวิตทุกกรณี  
ยกเว้น 1. กำรกระท ำอัตตวิบำตกรรมหรือกำรฆ่ำตัวตำย 

 2. ผู้รับประโยชน์ฆ่ำผู้เอำประกันภัยตำยโดยเจตนำ 

1.2.  กำรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม กรณีกำรสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ รวมถึงกำรทุพพลภำพ
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเวลำท ำงำน  

1.3.  กำรประกันสุขภำพกลุ่ม กรณีค่ำรักษำพยำบำล ที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วย หรือกำรได้รับ
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ  

2. เงินกู้ฉุกเฉินส ำหรับพนักงำน 
บริษัทฯ ได้จัดให้สวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉินส ำหรับพนักงำนที่มีควำมจ ำเป็นและเดือดร้อนทำงดำ้น

กำรเงินของตนเองและครอบครัวของพนักงำน โดยพนักงำนสำมำรถขอกู้เงินได้ไม่เกิน 3 เท่ำของเงินเดือน 
และสำมำรถผ่อนช ำระคืนบริษัทไม่เกิน 2 ปี โดยไม่คิดอัตรำดอกเบี้ย ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัท
ก ำหนด 

3. สวัสดิกำรช่วยเหลือกำรจัดพิธีศพ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกำรจัดพิธีศพส ำหรับพนักงำนและครอบครัวของ

พนักงำน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำมทุกข์โศกที่เกิดจำกกำรสูญเสีย และเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจ
ให้กับพนักงำนที่มีกำรสูญเสียครอบครัว  

4. สวัสดิกำรเยี่ยมไข้ แต่งงำน และรับขวัญบุตรพนักงำน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรเยี่ยมไข้ แต่งงำน และรับขวัญบุตรพนักงำน เพื่อตอบแทนให้

พนักงำนมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน และเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของพนักงำนในกำรด ำเนินชีวิต  
5. สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน 

บริษัทฯ ได้จัดมอบทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน เป็นประจ ำทุกปี เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำแก่บุตร
ของพนักงำน และช่วยแบ่งเบำภำระให้กับพนักงำนที่มีบุตร โดยมอบแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี และ
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
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ข้อพิพาทแรงงาน 
- ไม่มี - 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถ

บรรลุเป้ำหมำยและแผนงำนที่วำงไว้ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรท ำงำน
เป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมโดยบุคคลที่มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถจำกทั้งภำยนอกและภำยในบริษัทฯ ให้แก่พนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.   กำรฝึกอบรมภำยในบริษัท 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ สำยอำชีพ และควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนและเพิ่มประสิทธิภำพ อำทิ เช่น หลักสูตรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่ตำม พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยอำชีว 
อนำมัย พ.ศ. 2554, หลักสูตร Adobe Photoshop Lightroom, หลักสูตร Photoshop cc 2016, หลักสูตร Digital 
Content Marketing, หลักสูตร Professional Cost Saving guidance 

2.   กำรฝึกอบรมภำยนอกบริษัท 
บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกสถำบันหรือองค์กร

ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำศักยภำพ ของบุคลำกรของบริษัท 
เช่น  

 หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพือ่สังคม”  
 หลักสูตร “IT Audit for Non - IT Auditor”  
 หลักสูตร “พัฒนำทักษะและบุคลิกภำพพนักงำนต้อนฯ” 
 หลักสูตร “กลยุทธก์ำรบริหำรและพัฒนำงำนธุรกำรและส ำนักงำนยุคใหม่อย่ำงเป็นระบบ”  
 หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบกำรยุคใหม่เพื่อสังคม” ส ำหรับผู้บริหำร 
 หลักสูตร “Easy Excel เพื่อกำรจัดท ำรำยงำนในกำรฝึกอบรม” 
 หลักสูตร “Company Secretary Program” CSP 
 หลักสูตร “กำรจัดซื้อจัดหำเชิงกลยุทธ์” 
 หลักสูตร “สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 

และพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2557” 
 หลักสูตร กฎหมำยแรงงำนส ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคล 
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 หลักสูตร กำรวำงแผนฝึกอบรมระยะยำวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้ำหมำยองค์กรและงำน 
 หลักสูตร กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
 หลักสูตร Orientation Course-CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTION 
 หลักสูตร กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อและซัพพลำย 
 หลักสูตร กำรใช้ และบ ำรุงรกัษำรถยก เพือ่ควำมปลอดภัย 
 หลักสูตร กฎหมำยต้องรู ้ว่ำด้วยพื้นฐำนกำรท ำสัญญำและสัญญำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
 หลักสูตร e-Payment System เจำะลึกกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงนิอิเลก็ทรอนิกส์ ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำรและผู้ปฏิบัติงำนทำงบัญชีกำรเงิน 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ  
โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิ
ขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ของตนเอง ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็น
กำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ ก ำหนด  
ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลำ สถำนที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชี้แจ้งและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พร้อม
ด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 
และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เข้ำประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
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ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

2. ก่อนด ำเนินกำรประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน
และวิธีกำรนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระกำรประชุม
แล้ว ประธำนที่ประชุมจะจัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น 
และสอบถำมบริษัทฯ โดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อ
ซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

3. ในกรณีที่วำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทฯ จะจัดให้มีกำร
ลงมติเป็นแต่ละรำยกำร 

4. ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะ
ระบุถึงขั้นตอนกำรลงคะแนน ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทั้งคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและ
กรรมกำรที่ลำประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติที่เว็ปไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 09.00 น. ของวันท ำกำร
ถัดไป และจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้ นให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วัน  
และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่
ผู้บริหำร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะจัดท ำหนังสือเชิญประชุมเป็นภำษำอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมภำษำไทย 

2. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ  
เชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะ
วำระส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ 
โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด  

4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อน ำมำคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนไว้เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
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5. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลำ แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ  และเว็ป
ไซต์ของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือในทำงมิชอบ  

7. บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบ
บัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำ
ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

1. ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น 

ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำร
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  

 บริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  และสิทธิในกำร
แสดงควำมเห็นและสอบถำมค ำถำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวำระกำรประชุม เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีหน้ำที่งดเว้นกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น 
ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่ส ำคัญก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรเพิ่มวำระที่ส ำคัญหรือ
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เป็นต้น 

2. พนักงาน 
 บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรท ำงำนของ

พนักงำนซึ่งบริษัทฯ จะวัดผลกำรด ำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด  
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 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ควำมรู้
แก่พนักงำนและผู้บริหำร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนและผู้บริหำรไปอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  

 บริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน  

 บริษัทฯ มีหน้ำที่รักษำควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน โดยบริษัทฯ จะไม่น ำข้อมูล
ส่วนตัวของพนักงำน  เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล ไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำมข้อบังคับ และ
กฎหมำย  

3. ลูกค้า 
 บริษัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมร่วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึด

หลักกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ จะ

ให้บริกำรและสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตำมข้อก ำหนดที่ได้ให้ไว้
กับลูกค้ำ รวมทั้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

 บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม และควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อตกลงที่ก ำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด 

 บริษัทฯ จะรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ 

5. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักกฎหมำย และยึดถือกำรหลักปฏิบัติที่ดี 

ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ใส่ร้ำยโดย
ปรำศจำกมูลควำมจริง หรือกำรกระท ำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขัน 

6. หน่วยงานราชการ 

 บริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใส และควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรติดต่อท ำ
ธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรให้
สินบนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐในรูปแบบต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ 
กับบริษัทฯ 

7. สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชม โดย
บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด 

นอกจำกนี้  ผู้มีส่วนได้ เสียสำมำรถสอบถำมข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่ำง  ๆ 
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนมำทำงไปรษณีย์มำยัง ดร.ธรรศ อุดมธรรม
ภักดี กรรมกำรตรวจสอบ ตำมอีเมล์ dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com เบอร์โทร 081-148-6455 และ
เบอร์โทรสำร 02-939-6190 ทั้งนี้  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบ 
จะด ำเนินกำรสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีควำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูล
บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อสำธำรณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร งบกำรเงิน รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ปัจจัย
ควำมเสี่ยงและนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงต่ำงๆ กำรถือหุ้นทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่น
ของผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ 
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทั่วไป 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในระยะยำวของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย ท ำหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องส ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมกำร  
ทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ 
เพื่อก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน และ
เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 
3 ของกรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ 
รวมทั้งก ำกับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ำยจัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใช้วิจำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำร
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของ
บริษัทฯ 

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองประจ ำทุกปี เพื่อ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร 

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี (Annual General Meeting “AGM”) ทุกปี กรณีที่กรรมกำร
ของบริษัทฯ ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
ร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำก



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 53 

ขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทฯ ประกอบด้วย กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้
ก ำหนดให้มีควำมเชื่อมโยงกับผลงำนของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคนเป็นประจ ำทุกปี 

5. การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เน้นควำมส ำคัญเรื่องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำส และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำไป
พิจำรณำและด ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ส ำคัญ  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกครั้งจะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จัดท ำวำระต่ำงๆ 
ของกำรประชุมและด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
ก่อนกำรประชุม รวมถึงกำรบันทึกกำรประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรำยคณะอนุกรรมกำร 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนในภำพรวมนั้น บริษัทฯ 
ได้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยบุคคลตำมควำม
เหมำะสมและมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็น
ระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

9.2  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
9.2.1 กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระ
ที่ประกำศโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้  
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำ
หรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจ  
มีควำมขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งใน
ด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งในลักษณะที่จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคล  
ที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
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9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำม
โปร่งใสและประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับพิจำรณำแต่งตั้งในกรณี 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ไม่ได้ออกตำมวำระ รวมทั้งกรณีกำรแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดยจะ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรดังนี้
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  ตำมข้อบังคับบริษัท คณะกรรมกำรของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ (5) คนและให้คณะกรรมกำรเลือกต้ังกรรมกำรด้วยกันเป็นประธำนกรรมกำร รองประธำน
กรรมกำร หรือต ำแหน่งอื่นตำมที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม สมควรได้รับเลือกตั ้งเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู้
พิจำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือในกำรเลือกตั้งกรรมกำรหนึ่ง (1) คน 

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย
คนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำน  
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

ตำมข้อบังคับข้อ 20. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม 
ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่กระท ำกำรลงนำมของคณะกรรมกำรได้แต่เฉพำะกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทั้งหมดเท่ำนั้น 

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำกำรในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จ ำนวนกรรมกำรว่ำงลงเหลือ
น้อยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม 
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บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมกำรซึ่งตนเข้ำมำแทน 

ตำมข้อบังคับข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำว
ออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 องค์ประกอบและแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร โดยแตง่ตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทเป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบรษิัท  

การสืบทอดต าแหน่ง 

 เนื่องจำกบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจึงต้อง
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
กรรมกำรผู้จัดกำรจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงชัดเจน และ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง 

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

 บริษัทได้ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ /หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ
บริษัท 
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 2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม
และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
 3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัท และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ควำมลับและหรือข้อมูลภำยในของ
บริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 4. บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก ำหนดให้กำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุ
ไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และถือ
ปฏิบัติโดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บำท 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ไม่ม ี

9.5 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรือ่งอื่นๆ 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติอย่ำง
เท่ำเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย จึงได้จัดท ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคู่มือจริยธรรม
เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทสอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)  มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งเน้นด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจด้วยควำมสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ และสำมำรถตรวจสอบได้  
ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีหลักกำรและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยินดีที่จะส่งเสริมให้มีกำรค้ำอย่ำงเสรี และหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรกระท ำในทำง
ทุจริตทุกประเภท และสนับสนุนให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ  

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกคนและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ที่จะ
ร่วมกันปกป้องและเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีสวัสดิกำรควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท ำงำน ส่งเสริมให้มีกำร
เรียนรู้ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนำทักษะในบุคลำกรทุกท่ำนเพื่อยกระดับกำรท ำงำนของพนักงำนให้
เป็นมืออำชีพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลพนักงำนที่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบต่ำงๆ ของกฎหมำยแรงงำน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำพนักงำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรปฎิบัติอย่ำง
เหมำะสม 

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่มีคุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำย
ให้แก่ลูกค้ำภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็น
จริง และไม่น ำควำมลับของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือน ำไปใช้ในทำงมิชอบ 
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 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ บริษัทฯ มีกำร
บริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้ ในกระบวนกำรผลิต บริษัทฯ จะเลือกใช้
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพดี และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้กฎระเบียบที่
เคร่งครัด และมุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจ 

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนำชุมชนและสังคมโดยรวมต่ำงๆ ตำมโอกำสและ
ภำยใต้กฎหมำยที่ระบุไว้ เช่น สนับสนุนให้คัดสรรและให้โอกำสแรงงำนในท้องถิ่นในกำรร่วมงำนกับบริษัทฯ 
หรือสนับสนุนธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อเป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน อันจะน ำมำซึ่งควำมสัมพันธ์อันดีและ
เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มีกำรเจริญเติบโต 

การด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง โดยมิได้มุ่งหวังที่จะด ำเนินธุรกิจให้ได้รับ
ผลประโยชน์และผลก ำไรสูงสุดแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ส ำคัญต่อ
บริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริมต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำกรในสังคม ดังต่อไปนี้ 

-  บริษัทฯ ร่วมกับค่ำยรถยนต์ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ฝึก
ทักษะและจิตส ำนึก ในกำรขับรถ โดยอบรมให้คนขับรถดีขึ้น และมีควำมรับผิดชอบบนท้อง
ถนนมำกขึ้น เนื่องจำกนโยบำยรถคันแรกท ำให้มีรถมำกขึ้นและมีอุบัติเหตุมำกขี้น นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ยังได้ให้พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมแก่ สสส. ในกำรจัดประชำสัมพันธ์โครงกำร “เมำไม่ขับ 
” ในงำน Bangkok International Motor Show 

-  บริษัทฯ ร่วมกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงบูธแสดงสินค้ำ จัดแรลลี่กำรกุศล เพื่อน ำรำยได้ไปช่วยเหลือ
สังคมต่อไป  

-  บริษัทฯ มอบโอกำสทำงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับยำนยนต์ ให้แก่กลุ่มคนต่ำงๆ ที่อำจถูกลืมจำก
สังคมและยังให้โอกำสแก่นักเรียน นักศึกษำ เยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ เช่น นักเรียนจำก
โรงเรียนเยำววิทย์ จังหวัดพังงำ ที่ประสบอุบัติภัยจำกสึนำมิ ผู้สูงอำยุจำกโรงพยำบำลกล้วย
น้ ำไท ได้มีโอกำสเข้ำร่วมชมประสบกำรณ์ด้ำนยำนยนต์ ในงำน Bangkok International 
Motor Show โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพื่อพัฒนำควำมรู้ และแรงบันดำลใจ ให้แก่เยำวชนผู้พิกำร 
และผู้สูงอำยุ ให้มีโอกำสพัฒนำ และเพื่อเป็นประโยชน์ ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
ต่อไป 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำย
กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกับคอร์รัปชั่น
กับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำม
เสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือ

ให้กำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึง
ทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนมีกำร
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด ข้อบังคับ 
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุก
ระดับ ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมำช่วงซึ่งจะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

3. บริษัทฯ พัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลักปฏิบัติด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
สุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และน ำมำจัดท ำเป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

4. บริษัทฯ ไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำร
ดูแล รวมถึงควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญ
ทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม 

5. บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำร
ปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะกำรขำย กำรตลำด และกำรจัดซื้อ 

6. บริษัทฯ จัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น 
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7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกลกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย ำ 
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยท ำให้มั่นใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครอง
ไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ำยที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประกำรใด รวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคล
เพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดี และเป็นไปตำมหลักกำรดูแลก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี กล่ำวคือ กำรมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งท ำหน้ำที่สอบ
ทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำร
ด ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่บังคับใช้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำและจัดท ำแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทส่งเสริมให้องค์กรมีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี  มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำง
เหมำะสม มีสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมัติของผู้บริหำรแต่ละระดับ
เพื่อให้กำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่
ส ำคัญเพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนส ำคัญ
ต่ำงๆ ที่เหมำะสมพร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งมุ่ง เน้นกำรสรรหำและบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีมำตรฐำนและ
เหมำะสมกับวัฒนธรรม 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 

บริษัทเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก
ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรทั้งในระดับหน่วยงำน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร กำรประเมินควำม
เสี่ยงช่วยให้เกิดกำรติดตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงเป็นระบบและเท่ำทันกับสถำนกำรณ์ที่อำจ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เพื่อหำแนวทำงแก้ไขอุปสรรคต่ำงๆ รวมทั้งใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรคำดกำรณ์
และกำรเตรียมกำรไวล้่วงหน้ำเพื่อพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรดูแลต่ำงๆ ของบริษัทฯ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เพื่อให้
อยู่ในระดับที่บริษัทสำมำรถรับได้ 

 บริษัทเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค ์

 บริษัทมีกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำยซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อให้
นโยบำยที่ก ำหนดไว้สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินไปได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ 

 กำรสื่อสำรข้อมูลภำยในบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 

 บริษัทได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับบริหำรและในระดับปฏิบัติกำร มีกำรสอบ
ทำนและติดตำมโดยหัวหน้ำงำนและผู้บริหำรของสำยงำน มีกำรประชุมผู้บริหำรเพื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำปัญหำต่ำงๆ ได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงเหมำะสมและทันเหตุกำรณ์โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)  ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังนี้ 

1. พล.อ.ดร.สุรพันธ์  พุ่มแก้ว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยกนกพันธุ์  จุลเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภักดี  กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหลักกำรก ำกับ
กิจกำรที่ดี นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีกำรประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหำรของบริษัท เพื่อสอบทำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนและร่วมกันพัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธำภำพยิ่งขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบ ยังได้ท ำกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ยังได้สอบทำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวโยงกันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทำนงบกำรเงินรำยไตร
มำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ ประจ ำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำงบกำรเงินดังกล่ำว
มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทั่วไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสรรหำผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2561 และได้น ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมัติแต่งตั้ง นำงสำวสภำภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8125 และ/หรือ นำยนพฤกษ์ พิษณุ
วงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 7764 และ/หรือ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับนุญำต เลขที่ 
2982 ในนำมบริษัท สอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกั ด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2561 

       
            (พล.อ.ดร.สุรพันธ ์พุ่มแก้ว) 
           ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการที่บริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี 
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน  
(พันบาท) 
ปี 2560 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

 

1. บจก. บลูไดมอนด์ 
กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์
สปอร์ทคลับ 

-   มีกรรมกำรร่วมกัน 4 ท่ำน 
ได้แก่  นำยปรำจิน เอี่ยม
ล ำเนำ นำยจำตุรนต์ โกมล
มิศร์  นำยอโณทัย  เอี่ ยม
ล ำเนำ และนำยพีระพงศ์ 
เอี่ยมล ำเนำ 

-   กลุ่มเอี่ยมล ำเนำ ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นในบริษัท บูลไดมอนด์ 
ก อล์ ฟ  แ อนด์  ว อ เ ทอ ร์
สปอร์ทคลับ จ ำกัด ร้อยละ 
99.89 ของทุนช ำระแล้ว 

- ค่ำบริกำร 
- รำยได้อื่น 
- ต้นทุนบริกำร 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

2,279,473.00 
657,000.00  
352,327.11  
170,000.00  

 

รำคำตลำด 
 

2. บจก. ยำชิโยดำ อัล
ลอย วีล 

-   นำยปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
ถือหุ้นในบริษัท ยำชิโยดำ 
อัลลอย วีล จ ำกัด ร้อยละ 
0.91 ของทุนช ำระแล้ว 

- ค่ำบริกำร 280,500.00 รำคำตลำด 

12.2 รายการที่เป็นลูกหนี้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
(

หน่วย : บำท) 

 บจก. บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์
สปอร์ทคลับ 

บจก. ยำชิโยดำ อัลลอย 

- ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน 436,617.78 214,000.00 
- ลูกหนี้อื่น ค่ำเช่ำส ำนักงำน 80,250.00 - 
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12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอำจมีควำมขัดแย้งที่ส ำคัญ คือ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรพื้นที่จัดแสดง รำยได้จำกกำรรับจ้ำงพิมพ์งำน และรำยได้จำกกำรให้ค ำปรึกษำและ
บริหำรจัดกำร ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวตำมตำรำงข้ำงต้น และ
ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำนี้มีรำคำและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ได้ถูกก ำหนดไว้ เพื่อให้
รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์มีควำมโปร่งใส และเพื่อ
เป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวได้ 
และในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
จัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกันและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลง
ทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป และกำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไปให้มีหลักกำรดังนี้ 

กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยทั่วไปจะได้รับกำรพิจำรณำและให้

ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
และให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำธุรกรรมเหล่ำนี้ได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวมีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำง
กำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้  บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมทุกรำยกำรเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส 

กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป 
กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำ โดยทั่วไปจะถูกพิจำรณำและให้

ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเข้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
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ข้อบังคับของประกำศค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

นอกจำกนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ขำยโฆษณำหรือท ำรำยกำรใดๆ ร่วมกันกับบริษัท/บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะก ำหนดสัดส่วนรำยได้ของบริษัทฯ อย่ำงสมเหตุสมผล และบริษัทฯ จะ
รำยงำนสรุปรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส  

อย่ำงก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กันที่อำจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ผู้เชี่ยวชำญอิสระ หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูก
น ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำ
กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นช่องทำงกำรโยกย้ำยหรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่
ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

12.5  แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คำดว่ำในอนำคตบริษัทฯ อำจจะยังคงมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและ/หรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เนื่องจำกรำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำนี้เป็นรำยกำรที่เกิดตำม
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตสำมำรถสรุป
ได้ดังนี้ 

1. รำยกำรธุรกิจปกติ ได้แก่ กำรให้เช่ำพื้นที่จัดแสดง รวมทั้งกำรให้บริกำรโฆษณำ รำยกำร
เหล่ำนี้เป็นไปตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
ตลำด บริษัทฯ คำดว่ำรำยกำรเหล่ำนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

2. รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ กำรให้บริกำรส่วนกลำง และกำรใช้บริกำรโฆษณำ รำยกำร
เหล่ำนี้เป็นไปตำมลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมรำคำ
และเงื่อนไขกำรค้ำตลำด บริษัทฯ คำดว่ำรำยกำรเหล่ำนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

3. รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำร ได้แก่ กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ บริษัทฯ คำดว่ำรำยกำร
ประเภทนี้อำจเกิดขึ้นในอนำคตตำมควำมจ ำเป็น 

4. บริษัทฯ จะไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมกำร หรือ บริษัทที่
เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ำมี) บริษัทฯ จะให้ควำมช่วยเหลือตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
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โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำอัตรำดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว และคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตำม
ควำมเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตรำที่เหมำะสม 

นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้ว ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่ได้กล่ำวข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด   
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทยีบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ของบริษัท ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด และแสดงเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนจำกงบ
กำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 31 ธันวำคม 2559  ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

    (หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 413.99 587% 60.27 -60.79% 153.71 40.37% 

เงินลงทุนชั่วครำว 330.16 -9% 363.29 92.51% 188.71 - 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 156.62 48% 106.12 -4.46% 111.08 -41.00% 

สินค้ำคงเหลือ 5.91 -13% 6.79 -41.95% 11.70 82.32% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 906.68 69% 536.46 15.32% 465.20 10.45% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน 5.42 0% 5.42 0.00% 5.42 1212.19% 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 0.00 -100% 1.00 0.00% 1.00 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.36 -63% 0.95 -29.32% 1.35 29.90% 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 32.24 0% 32.24 - - - 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 130.13 -3% 133.48 -18.40% 163.58 -3.50% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.60 25% 2.87 -12.75% 3.29 23.48% 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4.05 43% 2.84 1488.70% 0.18 -88.99% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.42 -18% 2.93 -66.29% 8.70 82.32% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178.22 -2% 181.74 -0.97% 183.52 1.38% 
รวมสินทรัพย ์ 1,084.90 51% 718.20 10.71% 648.72 -7.40% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
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    (หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน       

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 55.40 -18% 67.67 37.49% 49.22 -25.01% 

รำยได้รับล่วงหน้ำ 256.64 29% 199.24 -23.48% 260.38 8.29% 

ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึง       

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 0.78 -91% 9.16 -0.57% 9.21 -39.47% 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 7.96 12% 7.08 -18.11% 8.65 -25.89% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 320.78 13% 283.15 -13.53% 327.46 -13.49% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยำว 0.00 -100% 18.30 -33.79% 27.64 -21.37% 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 -100% 0.78 -47.42% 1.49 1.90% 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับ       

ผลประโยชน์พนักงำน 22.21 13% 19.67 162.65% 7.49 14.80% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.21 -43% 38.75 5.83% 36.62 -15.12% 

รวมหนี้สิน 342.99 7% 321.90 -11.59% 364.08 -13.66% 

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสำมัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท 

300.00 
 

- 300.00 
 

- 300.00 
 

- 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว       

หุ้นสำมัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท 

300.00 
 

20.00% 
    

หุ้นสำมัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท 

  
250.00 

 
- 250.00 

 
- 

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 110.56 - 110.56 - 110.56  4.42% 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 285.43  -  -  

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม       

จัดสรรแล้ว       

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 30.00 - 30.00 - 30.00 20.00% 

ยังไม่ได้จัดสรร 15.91 177% 5.74 -105.42% (105.92) 3.83% 
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    (หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 741.91 87% 396.30 39.23% 284.64 2.07% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084.90 51% 718.20 10.71% 648.72 -7.40% 
 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยหรือกำรให้บริกำร 814.92 8% 752.62 -3.07% 776.48 0.71% 

ต้นทุนขำยหรือต้นทุนกำรให้บริกำร -485.13 12% (434.77) 1.69% (427.53) 0.51% 

ก าไรขั้นต้น 329.79 4% 317.85 -8.91% 348.95 0.94% 

รำยได้อื่น 9.14 1% 9.02 -71.28% 31.40 -36.53% 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย -50.86 -0.46% (51.10) -34.80% (78.37) 2.62% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร -112.88 -9% (124.30) -8.35% (135.62) 0.26% 

ต้นทุนทำงกำรเงิน  -1.28 -41% (2.16) -35.56% (3.35) -59.91% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 173.91 16% 149.31 -8.40% 163.01 -6.94% 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ -33.74 14% (29.71) -19.52% (36.92) -0.94% 

ก าไรส าหรับปี 140.17 17% 119.60 -5.15% 126.09 -8.56% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่จะไมถู่กจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไป
ไว้ในก าไรหรือขาดทุน : - 

      

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ 

-  (9.92) 
 

 -  

ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน       

ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

-  1.98  -  

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษ ี -  (7.94)    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 140.17 26% 111.67 -11.44% 126.09 -8.56% 

ก าไรต่อหุ้น       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.28  0.24  0.25  

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก (หน่วย : หุ้น) 600.00  500.00  500.00  
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        (หน่วย:ล้ำนบำท) 

งบกระแสเงินสด 2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 140.17 149.31 163.01 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

  หนีสู้ญ 0.51 4.26 2.19 

  ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนชั่วครำว (0.41)    

 หนี้สงสัยจะสูญ 0.35    

  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2.80) (2.64) 3.49 

  ประมำณกำรรับคืนสินค้ำ (โอนกลับ) (1.28) (0.35) (0.31) 

  ขำดทุนจำกมูลค่ำสินค้ำลดลง 0.54 0.98 0.58 

  ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 12.13 11.42 10.04 

  ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 0.29 2.98 (4.92) 

  ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

  ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยสินทรัพย์ถำวร  - - 

 ขำดทุนจำกกำรขำยสินค้ำบำร์เทอร์  - - 

 ขำดทุนจำกกำรขำยสินค้ำอื่น  0.67 - 

  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.12 0.12 - 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์บำร์เทอร์  - - 

 ตัดจ่ำยลิขสิทธิ์และนิตยสำร  0.38 0.86 

 ค่ำเช่ำล่วงหน้ำตัดจ่ำย 0.54 1.33 0.19 

 รำยได้อื่น  - - 

 ประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำน (โอนกลับ) 2.54 2.26 0.97 

 ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกรำยจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  - 4.68 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 33.74    

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 1.28 2.16 3.35 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 

187.72 172.88 184.12 
 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (47.28) 1.63 71.83 
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        (หน่วย:ล้ำนบำท) 

งบกระแสเงินสด 2560 2559 2558 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น   - 215.31 

  สินค้ำคงเหลือ 0.34 3.93 (5.86) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.16) 2.83 (4.42) 

 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (13.27) 17.44 (16.61) 

  รำยได้รับล่วงหน้ำ 57.40 (61.15) 19.93 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 184.76 137.55 464.29 

 จ่ำยดอกเบี้ย (1.28) (2.16) (3.35) 

 จ่ำยภำษีเงินได้ (34.08) (31.95) (38.49) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 149.40 103.44 422.44 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ำยเงินลงทุนชั่วครำว 33.53 (174.58) (188.71) 

เงินสดรับคืนจำกเงินลงทุนระยะยำวอื่น 1.00     

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพันเพิ่มขึ้น   - (5.01) 

เงินสดรบัคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.77 1.08 1.03 

เงินสดจ่ำยให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (0.17) (0.69) (1.34) 

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 0.22 0.45 6.00 

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวร (7.28) (12.12) (4.30) 

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.73) (0.95) (1.87) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 26.34 (186.79) (194.20) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ    

เงินสดรับจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน 

  - - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน 

  - (42.55) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   - - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   - (3.00) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน     - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (26.76) (9.44) (11.74) 
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        (หน่วย:ล้ำนบำท) 

งบกระแสเงินสด 2560 2559 2558 

เงินสดจ่ำยหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (0.70) (0.65) (1.75) 

เงินสดรับจำกหุ้นสำมัญ 335.43     

เงินสดจ่ำยผู้ถือหุ้นจำกกำรลดทุน   - - 

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (130.00) - (125.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 177.98 (10.10) (184.04) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ 353.72 (93.45) 44.21 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 60.27 153.71 109.51 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 413.99 60.27 153.71 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจัด
แสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ และธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์โดยรำยได้หลักของของบริษัทฯ มำจำกกำรจัดงำนงำนแสดงสินค้ำและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด  ซึ่งรำยได้จำกกำรจัดงำนดังกล่ำว คิดเป็นประมำณร้อยละ 83 ของรำยได้รวมใน
งวดปี 2560  

สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2559 และ ปี 2560 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

งบก าไรขาดทนุ (ล้านบาท) 2559 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
    ก าไรขั้นต้น 
    อัตราก าไรขั้นต้น (%) 

752.62 
317.85 
42.23% 

814.92 
329.79 
40.47% 

+8.3% 
+3.8% 
-1.8% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
    ก าไรสุทธิ 
    อัตราก าไรสุทธิ (%) 

175.39 
119.60 
15.70% 

163.74 
140.17 
17.01% 

-6.6% 
+17.2% 
+1.3% 

รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 814.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ  8.3 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด จำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 และ
กลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ จำกกำรรับจ้ำงพิมพ์งำนในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น เช่น งำนพิมพ์ไดอำรีภำพวำดฝีพระ
หัตถ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และงำนพิมพ์ ส.ค.ส. เป็นต้น 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรขำดทุนขั้นต้นเท่ำกับ 329.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 คิดเป็นอัตรำ
ก ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 40.47 ซึ่งลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยสำเหตุหลักจำกกลุ่มธุรกิจกำรจัด
งำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

รำยได้จำกกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
9.4  จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน Air 
Race 1 World Cup Thailand 2017 

กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม ่

รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 24.8  จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ
ปรับตัวลดลงตำมกำรลดลงของควำมต้องกำรตลำด เนื่องจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่ทันต่อเหตุกำรณ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆ ที่สำมำรถถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็วกว่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษำ
ผลก ำไรในด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์และเพิ่มรำยได้จำกสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมและสร้ำงฐำนผู้อ่ำน 

กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42.9 
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทฯ รับจ้ำงพิมพ์งำนในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น 
เช่น งำนพิมพ์ไดอำรีภำพวำดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และ 
งำนพิมพ์ ส.ค.ส. เป็นต้น 

 
ธุรกิจ 

ล้านบาท 
% เปลี่ยนแปลง 

 2559 2560 

1.   กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำด 

624.52 683.24 +9.4% 

2.   กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 75.90 57.08 -24.8% 
3.   กลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ 52.20 74.60 +42.9% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 752.62 814.92 +8.3% 
รำยได้อื่น 9.02 9.14 +1.4% 
รายได้รวม 761.64 824.06 +8.2% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 163.74 

ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.6 จำกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึง
มีกำรตั้งส ำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำกกำรควบคุมกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำนลดลง จำกจ ำนวนพนักงำนที่ลดลง 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 40.9 จำกงวดปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 140.17 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิ

เท่ำกับร้อยละ 17.0 ของรำยได้รวม โดยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนจำกกำรที่
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและงำนรับจ้ำงพิมพ์ เพิ่มขึ้นในปี 2560 แต่รำยได้ในกลุ่มธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ยังคงลดลง มำจำกกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำนิตยสำรที่ปรับตัวลดลงตำม
ควำมต้องกำรตลำด และสื่อดิจิตอลยังไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำทดแทนได้ ในส่วนของกำรขำยและ
บริหำร บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ลดลงจำกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
รวมถึงมีกำรตั้งส ำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำกกำรควบคุมกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2559 2560 % เปลีย่นแปลง 
รวมสินทรัพย์ 718.20 1,084.90 +51.1% 
รวมหนี้สิน 321.90 342.99 +6.6% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396.30 741.91 +87.2% 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 1,084.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.1 ของ

ปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำกกำรระดมทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญแก่ประชำชนเป็นครั้งแรก  

 หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 342.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของปี 
2559โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้รับล่วงหน้ำ เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ได้รับเงินค่ำบริกำร
พื้นที่จัดแสดงในงำนBangkok International Motor Showครั้งที่ 39 ล่วงหน้ำ 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 87.2 ของปี 2559 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกบริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรออกเสนอขำยหุ้น IPO ท ำให้ทุนจดทะเบียน และ
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มขึ้น  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง  

บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่  20 ธันวำคม 2560  
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

   

ดร.ปรำจิน เอีย่มล ำเนำ  นำยอโณทัย เอีย่มล ำเนำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
 

 

นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ 
ประธำนเจ้ำหน้ำปฏิบัติกำร 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคมุของบริษัท และเลขานุการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรอิสระ 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต   
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 เศรษฐศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 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 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร  บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2559 - ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 

 บมจ.สหไทยเทอร์มินอล 
 บมจ.เถ้ำแก่น้อยฟู้ดแอนด์มำร์เก็ตต้ิง 
 บลจ.บล.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 
บริษัทอื่น 

2558 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2547 – 2558 

2560 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนกรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บมจ.บีเอสวำยกรุ๊ป 
 บมจ.สหไทยสตีลไพพ ์
 บมจ.ไทยพำณิชย์ ลิสซิ่ง 
 บจก.ไทยพำณิชย์ โพรเทค 
 บจก.บี.เอส.วำย. คอนสตรัคช่ัน 

2. ดร.ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ 
 รองประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมบริษัท 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  

 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

38.47 
 
 
 
 

คู่สมรสของนำง 
รุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ / 

บิดำของนำย 

อโณทัย เอี่ยม
ล ำเนำ / 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 รองประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 
2558 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.เอี่ยมล ำเนำ 
 บจก.กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ 



     

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 79 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 

 ศิลปศำสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 

ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 

 
 
  

บิดำของนำย 

พีระพงศ์ เอี่ยม
ล ำเนำ / 

น้ำของนำย 

จำตุรนต์ โกมลมิศร์  

2552 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2560 
2526 – 2560 

 ประธำนกรรมกำร 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.บูลไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอ
เทอร์สปอร์ทคลับ 

 บจก.พี.เอ.พี. แมเนจเม้นท์ 
 บจก.ยำชิโยดำ อัลลอย วีล 

3. นำงรุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ 
 กรรมกำร 

71  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ นิติพน, อำชีวศึกษำ 
ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 

2.09 คู่สมรสของนำย 
ปรำจิน เอี่ยม

ล ำเนำ/ 
มำรดำของนำย 
อโณทัย เอี่ยม

ล ำเนำ / 
มำรดำของนำย 
พีระพงศ์ เอี่ยม

ล ำเนำ / 
น้ำของนำย 

จำตุรนต์ โกมลมิศร์ 

ปัจจุบัน  กรรมกำร  บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

4. นำยจำตุรนต์ โกมลมิศร ์
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 

58 คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1.25 หลำนของนำย 
ปรำจิน เอี่ยม

ล ำเนำ/ 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 



     

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 80 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมบริษัท 

 
 

ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 

ลูกพี่ลูกน้องของ
นำย 

อโณทัย เอี่ยม
ล ำเนำ / 

ลูกพี่ลูกน้องของ
นำย 

พีระพงศ ์เอี่ยม
ล ำเนำ 

2552 - ปัจจุบัน  กรรมกำร  บจก.บูลไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอ

เทอร์สปอร์ทคลับ 

 5. นำยอโณทัย เอี่ยมล ำเนำ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมบริษัท 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of ArtsCalifornia State University 

Fullerton 
ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 

10.45 
  
  
  
  
  
  

บุตรของนำย 
ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ 
/ บุตรของนำง 

รุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ / 
พี่น้องของนำย 
พีระพงศ์ เอี่ยม
ล ำเนำ / 
ลูกพี่ลูกน้องของ
นำยจำตุรนต์ โกมล
มิศร ์

  

ปัจจุบัน  
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 

2553 – ปัจจุบัน 

2552 - ปัจจุบัน 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำร 

 บจก.พี.เอ.พี. แมเนจเม้นท์ 
 บจก.บูลไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอ

เทอร์สปอร์ทคลับ 

 



     

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 81 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต เอกกำรตลำด

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ   
ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 
 Thammasat Leadership Program 

10.45 บุตรของนำย 
ปรำจิน เอี่ยมล ำเนำ 
/ บุตรของนำง 

รุจิโรจ เอี่ยมล ำเนำ / 
พี่น้องของนำย 
อโณทัย เอี่ยม
ล ำเนำ / 
ลูกพี่ลูกน้องของ
นำยจำตุรนต์ โกมล
มิศร ์

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

2560 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 

2555 – ปัจจุบัน 
 

2553 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.ดรีม กำรำจ ดีไซน์ แอนด์
คอนสทรัคช่ัน  

 .บจก.พี.เอ.พี. แมเนจเม้นท์ 
 บจก.บูลไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอ
เทอร์สปอร์ทคลับ 

7. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
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 รัฐประศำสนศำสตร์ ดุษฎีบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 ปริญญำบัตรพัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.)
โรงเรียนนำยร้อย พระจุลจอมเกล้ำ 

- 
 

- 
 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ประวัติการอบรม 
 ผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
หลักสูตรประกำศนียบัตร  

 Director Accreditation Program (DAP) 

2556-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน  

 
2557-ปัจจุบัน 

2554-2556 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำร  

 บมจ.เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย  
 บมจ.ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่ง แอนด ์คอน
สตรัคช่ัน 

 บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
 บมจ.เอเซีย จอยท ์พำโนรำม่ำ 

8. นำยกนกพันธุ์ จุลเกษม 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศำสตรบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 Director Certification Program (DCP 

0.08 
 
 
 

- 
 
 
 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 
ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.กรังด์ปรีซ ์อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 
2549 - 2557  ผู้ว่ำกำร  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 83 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ี
 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
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 ปริญญำเอก สำขำสังคมศำสตร์ 

Magadh University 

 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรระหว่ำง
ประเทศ University of Dallas 

 บัญชีบัณฑิต, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ประกำศนียบัตรชั้นสูง ทำงกำรสอบบัญชี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 
 Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) 
 ควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (IT Risk and IT Governance) 

 Essential Roles of Those Charged with 
Governance on New Auditor Reports 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต, ผู้บังคับหลักประกัน, 
ASEAN CPA 

- 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

- 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน  
ปัจจุบัน 

 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 

2537 - ปัจจุบัน  กรรมกำรผู้จัดกำร  บจก.ธรรญนนท์ 
 

10. นำงสำวลดำพร ลิมปกำรณ์ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 

 

49  
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำ บัญชีกำรเงิน 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- - 2560 – ปัจจุบัน  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเงิน 

 บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 

 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงิน

กำรธนำคำร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี

สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 

ประวัติการอบรม 
  ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรสอบบัญชี

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

2557 - 2558  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำย
บัญช-ีกำรเงิน 

 บมจ.สยำมเวลเนสกรุ๊ป 

11. นำงสำวกนกกำญจน์ โกศล 

 เลนำนุกำรบริษัท 
 

55 คุณวุฒิการศึกษา 
 บัญชีบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- - 2560 – ปัจจุบัน  เลขำนุกำรบริษัท  บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

บริษัทอื่น 

2552 - 2559  Assistant managing 
director 

 บจก. Century 21 Property Aims 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

รายชื่อ บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

1. นำยยุทธ  วรฉัตรธำร C, I 
2. ดร.ปรำจิน  เอี่ยมล ำเนำ D, CEO 
3. นำงรุจิโรจ  เอี่ยมล ำเนำ D 
4. นำยจำตุรนต์  โกมลมิศร์ D, COO 
5. นำยอโณทัย  เอี่ยมล ำเนำ D, COO 
6. นำยพีระพงศ์ เอี่ยมล ำเนำ D, COO 
7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว I 
8. นำยกนกพันธุ์  จุลเกษม I 
9. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภักดี I 
10. นำงสำวลดำพร ลิมปกำรณ์ CFO 
11. นำงสำวกนกกำญจน์  โกศล CS 

 

หมำยเหต ุ :  C = ประธำนกรรมกำร CEO = ประธำนกรรมกำรบริหำร  
       D = กรรมกำร       COO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
  I = กรรมกำรอิสระ    CFO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 
            CS = เลขำนุกำรบริษัท     
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  

ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศกึษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นำยชัยยุทธ  อังศุวิทยำ 
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

63 คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

2558 - ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 
 
2554 - ปัจจุบัน 
2535 - ปัจจุบัน 
 
2535 - ปัจจุบัน 

 ประธำนคณะท ำงำน 
 อนุกรรมกำรประสำนกำร
บริหำรสำขำ 

 กรรมกำร  
 คณะกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพ
บัญช ี

 หุ้นส่วนส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน หุ้นส่วนส ำนักงำน
ตรวจสอบบัญชี 
 

 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส 

 
 ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ไม่ได้มีกำรประเมนิรำคำทรัพยส์ินในปี 2560 
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 
 

ไม่ม ี
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