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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

“กรังด์ปรีซ์” เดิมก่อตั้งเม่ือเดือนตุลาคม 2513 ภายใตช่ื้อ “ห้างหุ้นส่วนจาํกดักรังด์ปรีซ์” โดย ดร.

ปราจิน เอ่ียมลาํเนา เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายนิตยสารดา้นยานยนต ์ไนเวลาต่อมาเม่ือธุรกิจได้

ขยายตวัข้ึน ดร.ปราจิน เอ่ียมลาํเนา จึงได้จดัตั้ง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน 2525 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2.00 ลา้นบาท โดยภายหลงับริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์โดยการ

ออกนิตยสารทั้งดา้นยานยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลายฉบบั ไดแ้ก่ นิตยสารมอเตอร์ไซด์ นิตยสาร

ออฟโรด นิตยสารเอก็ซ์โอ ออโตส้ปอร์ต นิตยสารการาจไลฟ์ และหนงัสือพิมพย์วดยาน และจากความสาํเร็จ

ดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดย

งานแสดงสินคา้ท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ งาน Bangkok International Motor Show ซ่ึงเป็นงานแสดงยาน

ยนตร์ะดบัแนวหนา้ของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ เช่น การจดัการแข่งขนัรถยนตท์างเรียบ และการจดัการแข่งขนัรถยนตอ์อฟโรด เป็นตน้ 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ (Exhibition)  

ปัจจุบนับริษทัฯ จดังานแสดงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัแสดงยานยนต ์ดงัน้ี 

-  งาน Bangkok International Motor Show ซ่ึงเป็นงานแสดงนวตักรรมยานยนต ์รถตน้แบบ ยนต

รกรรมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เทคโนโลยี เคร่ืองเสียง รถยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์รวมถึง

อุปกรณ์เก่ียวเน่ืองกบัรถยนต์ ซ่ึงงาน Bangkok International Motor show จดัเป็นหน่ึงในงาน

แสดงยานยนตท่ี์ยิง่ใหญ่และมีความสาํคญังานหน่ึงของโลก โดยจดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 2522  

-  งาน Bangkok Used Car Show เป็นงานแสดงและจาํหน่ายรถยนต์หรูมือสองและรถยนต์มือ

สองคุณภาพดีจากผูจ้าํหน่ายรถยนตมื์อสองท่ีมีช่ือเสียง โดยงาน Bangkok Used Car Show จดั

ข้ึนคร้ังแรกในปี 2552  

 ทั้งน้ี งานแสดงสินคา้ทั้ง 2 งาน จะจดัควบคู่กนัเป็นประจาํในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ของทุกปี โดยจดัท่ีศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  

ธุรกิจการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

บริษทัฯ เป็นผูจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษทัฯ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมของบริษทัฯ เอง ได้แก่ การจดัการแข่งขนัรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การ

แข่งขนัรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ การแข่งขนัรถยนต์ออฟโรด และการจดัการแข่งขนัมอเตอร์ไซด์ทาง

เรียบ รวมทั้งบริษทัฯ ยงัจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ จะทาํ
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หนา้ท่ีหลกัเป็นผูจ้ดัวางแผนการจดังาน จดัหาสถานท่ีการจดังาน ติดต่อประสานงานระหวา่งผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ ประชาสัมพนัธ์งาน จดัเตรียมสาธารณูปโภค และเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการ

จดัเก็บสถานท่ีหลงัการจดังาน ตวัอย่างของกิจกรรมการตลาดท่ีบริษทัฯ จดัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ เช่น งานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ชั้นนาํในประเทศไทย กิจกรรมแรลล่ีรถยนต์และ

คาราวานท่องเท่ียว และกิจกรรมคอร์สอบรมการขับข่ีอย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยงานทดสอบ

สมรรถนะของยานยนตช์ั้นนาํในประเทศไทยถือเป็นการจดักิจกรรมการตลาดท่ีสาํคญังานหน่ึงของบ

ริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานการจดักิจกรรมให้กบัยานยนตช์ั้นนาํเกือบทุกค่าย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

บีเอม็ดบัเบิลย ูเชฟโรเลต ฮอนดา้ และโตโยตา้ เป็นตน้  

2. กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์ 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุปกรณ์ตกแต่ง นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์เช่น นิตยสารกรังด์ปรีซ์ นิตยสารออฟโรด 

นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโตส้ปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยาน เป็นตน้ รวมถึง

นิตยสารเก่ียวกบัไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นตน้  

ธุรกิจส่ือรูปแบบใหม ่

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ือรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิตอลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิตอล 

ส่ื อ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  อ อ น ไ ล น์  ( website)  เ ช่ น  www. grandprix. co. th , www.xo-autosport.com , 

www.motorcycmagazine.com เป็นตน้ และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ตวัอยา่งเช่น Facebook 

: Grand Prix Online , XO Autosport , Motorcycle Magazine , Off Road Magazine แล ะ  Garage Life 

Thailand ซ่ึงมีผูติ้ดตามรวมกว่า 1,300,000 คน อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาธุรกิจไปยงัส่ือรูปแบบ

อ่ืนๆ เช่น ส่ือภาพเคล่ือนไหวใน YouTube อีกดว้ย 

3. กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

บริษทัฯ เป็นผูรั้บจา้งผลิตและจดัส่งส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ อาทิ หนงัสือ นิตยสาร วารสาร แคต

ตาล็อก แผน่พบั ใบปลิว โบรชวัร์ ปฏิทิน และส่ิงพิมพอ่ื์นๆ แบบครบวงจร ใหแ้ก่บริษทัอ่ืน  

 

 

  

http://www.grandprix.co.th/
http://www.xo-autosport.com/
http://www.motorcycmagazine.com/
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1.1 วสัิยทัศน์ และภารกจิ 

วสัิยทัศน์ (Vision)  

• GPI คือ ผูน้าํสร้างสรรคก์ารจดักิจกรรม ใหบ้ริการข่าวสาร ขอ้มูล สาระ เพื่อสร้างประสบการณ์ 

และความบนัเทิง ท่ีน่าประทบัใจ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชย้านยนต ์

ภารกจิ (Mission) 

• มุ่งมัน่ผลิตส่ือ เผยแพร่ องคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นยานยนตท่ี์มีคุณภาพอนัเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและผูบ้ริโภค 

• มุ่งมัน่พฒันางานกิจกรรมดา้นยานยนตทุ์กประเภทใหเ้ป็นท่ีพงึพอใจของลูกคา้ 

• สร้างแบรนดสิ์นคา้ท่ีมีคุณค่าสูงและทนัสมยัในวงการยานยนต ์

• สร้างความพึงพอใจสุงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ สังคม แบบมืออาชีพ 

• มุ่งมัน่ท่ีจะสรรหานวตักรรมใหม่ๆ ดา้นงานกิจกรรมยานยนต ์เพื่อมอบประสบการณ์ดีๆ ให้

ลูกคา้อยูเ่สมอ 

• มุ่งมัน่จะสร้างองคก์รใหมี้คุณค่าสูง โดดเด่น และทนัสมยัในวงการยานยนต ์

• มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ และร่วมกนัสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

• มุ่งมัน่จะสร้างรากฐานองคก์รดว้ยค่านิยมซ่ึงทาํใหเ้ราโดดเด่นและแตกต่างจากผูอ่ื้น 

• สร้างผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั โดยการสร้างผลกาํไร และการ

บริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญของบริษัท 

2559 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัทาํเวบ็ไซตห์ลกัของบริษทัฯ ใหม่ภายใตช่ื้อ www.grandprix.co.th เพื่อเป็น

ส่ือหลกัและศูนยก์ลางในการนาํเสนอข่าวสารและเน้ือหาสาระทางดา้นยานยนต ์

2560  เดือนธันวาคม บริษทัฯ ไดเ้ปิดจาํหน่ายหุ้นสามญั IPO ให้แก่ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 100 

ลา้นหุน้ ในราคา 3.50 บาท / หุน้  

2561 เดือนสิงหาคม  

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์RMGT รุ่น 1050ST-5 + LED UV เพื่อนาํมาทดแทนเคร่ืองพิมพต์วัเดิมท่ี

ใชง้านอยู ่ 
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แนวโนม้ของงานพิมพใ์นระบบออฟเซตแบบ LED UV 

• ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยลดเวลาการทาํงานและเพิ่มคุณภาพ

ในการผลิตส่ิงพิมพ ์

• รูปแบบงานพิมพ ์และวสัดุส่ิงพิมพท่ี์มีความหลากหลาย จะกลายเป็นส่วนสําคญัในการ

เป็นตวัเลือกใหก้บัลูกคา้ 

• การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในการใชห้มึกพิมพย์วูแีละงานเคลือบในตวั 

• ลดขอ้จาํกดัของส่ิงพิมพแ์บบเดิมๆ เช่น การแหง้ตวั การปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์วสัดุงานพิมพ์

ชนิดอ่ืนนอกเหนือจากกระดาษ 

• ขยายตลาดงานพิมพ ์Packaging  

• ประหยดัพลงังาน และลดมลภาวะทางอากาศ  

เดือนพฤศจิกายน  

จดัตั้งบริษทั Grand Prix International (Myanmar) Ltd. ในประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการ

จดังาน Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 1 ณ ประเทศเมียนมา 

เดือนธนัวาคม  

ร่วมมือกนัระหว่างบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั วายดี

เอ็ม (ไทยแลนด์) จาํกดั ในโครงการพฒันาดิจิตอลมีเดีย และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) ของส่ือและกิจกรรมเก่ียวกบัยานยนตใ์นกลุ่ม GPI  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัฯ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี   

1.  กลุ่มธุรกจิการจัดแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

งานจดัแสดงสินคา้ท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ งาน Bangkok International Motor Show และ

งาน Bangkok Used Car Show ส่วนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบ่งเป็น (1) การจดักิจกรรมส่งเสริม

การตลาดท่ีเป็นกิจกรรมของบริษทัฯ เอง ได้แก่ การจดัการแข่งขนัรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การ

แข่งขนัรถยนตค์วอเตอร์ไมล์ การแข่งขนัรถยนตอ์อฟโรด และการจดัการแข่งขนัมอเตอร์ไซด์ทางเรียบ (2) 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีบริษทัฯ จดัตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น งานทดสอบสมรรถนะของยาน

ยนตช์ั้นนาํในประเทศไทย กิจกรรมแรลล่ีรถยนตแ์ละคาราวานท่องเท่ียว และกิจกรรมคอร์สอบรมการขบัข่ี

อยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 

2.  กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุปกรณ์ตกแต่ง นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์เช่น นิตยสารกรังดป์รีซ์ นิตยสารออฟโรด นิตยสาร

มอเตอร์ไซค ์นิตยสารเอก็ซ์โอ ออโตส้ปอร์ต และหนงัสือพิมพย์วดยาน เป็นตน้ รวมถึงนิตยสารเก่ียวกบัไลฟ์

สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การพฒันาส่ือดิจิตอล เขา้มาเสริม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคส่ือของตลาดท่ีเปล่ียนไป 

3.  กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับจา้งพิมพส่ื์อส่ิงพิมพแ์บบครบวงจร ให้แก่บริษทัอ่ืน โดยครอบคลุม

ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร อสังหาริมทรัพย ์ท่องเท่ียว ยานยนต ์ราชการ ธุรกิจขาย

ตรง และอ่ืนๆ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทโดยสรุป 

 

 

งบการเงินสําหรับงวดปีส้ินสุดวนัที ่

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
624.52 82.00 683.24 82.90 628.86 84.48 

2. กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ

รูปแบบใหม่ 
75.90 9.97 57.08 6.93 50.83 6.83 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ 52.20 6.85 74.60 9.05 51.96 6.98 

รายได้จากการขายและบริการ 752.62 98.82 814.92 98.89 731.65 98.29 

รายไดอ่ื้น 9.02 1.18 9.14 1.11 12.73 1.71 

รายได้รวม 761.64 100.00 824.06 100.00 744.38 100 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

การตลาดและการแข่งขัน 

1.  กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ 

(1)  การสร้างช่ือเสียงและการยอมรับจากบริษัทยานยนต์ผู้ เข้าร่วมให้เป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์หลักของ

ประเทศไทยจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจจดังานแสดงสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา

ยาวนานถึง 39 ปี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูท่ี้จดังานประเภทมอเตอร์โชวม์าอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานท่ีสุดในประเทศ

ไทย จนได้รับการยอมรับจากผูผ้ลิตยานยนต์ในต่างประเทศ ในการเป็นผูจ้ดังานมอเตอร์โชว์หลักของ

ประเทศไทย ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีบริษทัยานยนต์แม่ในต่างประเทศจะอนุมติังบประมาณในการจดัแต่ง

สถานท่ีจดัแสดงรถยนต์มากกว่างานแสดงยานยนต์อ่ืนๆ ในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

(Concept) ของบริษทัรถยนต์ต่างประเทศในปีนั้ นๆ เพื่อแสดงศกัยภาพรถยนต์ในปัจจุบนัและรถยนต์

ตน้แบบออกมาให้ไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัยานยนตช์ั้นนาํยงัให้ความสําคญั และจดัระดบัความสําคญั

อยูใ่นระดบัสูง  

(2) บริษัทฯ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานจัดงานแสดงสินค้าและสินค้าของผู้ เช่าพื้นที่หลาย

ช่องทาง 

บริษทัฯ มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการประสานงานกับส่ือวิทยุโทรทศัน์และส่ือ

ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์และส่ือมวลชนทุกแขนง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย
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นิตยสารเก่ียวกบัยานยนต ์ซ่ึงเป็นช่องทางสาํคญัช่องทางหน่ึงในการติดตามขอ้มูลข่าวสารในวงการยานยนต ์

ถือเป็นการส่งเสริมให้บริษทัฯ มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการจดังานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) การจัดกจิกรรมและจัดจําหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับการจดักิจกรรมต่างๆ ในงานแสดงสินคา้เพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยบริษทัฯ ไดเ้พิ่มและพฒันากิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง จนทาํให้ในปัจจุบนังาน Bangkok 

International Motor Show มีกิจกรรมท่ีสําคญั เช่น กิจกรรมจดัประกวดบูธ กิจกรรมจดัประกวด Car & Bike 

of the Year กิจกรรมจดัประกวดการแสดงยอดเยีย่ม และกิจกรรมจดัประกวด Miss Motor Show และการจดั

แสดงรถจากชมรมต่างๆ เป็นตน้ ภายในงานยงัมีในการจดัจาํหน่ายสินคา้ เพื่อการตกแต่งและบาํรุงรักษา

รถยนต ์และ รถจกัรยานยนต ์รวมถึงสินคา้ไลฟ์สไตส์ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ หมวกกนัน๊อค แวน่ตา 

ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารมางานจดัแสดงสินคา้มีความน่าสนใจจากสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการมากยิง่ข้ึน และ

ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ขายพื้นท่ีภายในและโดยรอบงานไดม้ากข้ึน 

(4) การให้บริการทีม่ีคุณภาพและครบวงจร 

บริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ผูใ้ช้บริการพื้นท่ีภายในงานและให้บริการแบบครบ

วงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ บริษทัฯ จะอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ีภายในงาน 

ทั้งจดัหาผูรั้บเหมาหลกัในการก่อสร้างบูธแสดงสินคา้ จดัเตรียมสาธารณูปโภคและการบริการอ่ืนๆ เพื่อเป็น

การอาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ร่วมจดังานแสดงสินคา้ เช่น การให้บริการจดัเตรียมและเดินสายไฟ

สําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภคอ่ืนๆ อินเตอร์เน็ต การทําความสะอาดส่วนกลาง การ

ถ่ายทอดสด การจดัหาหอ้งประชุม และการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

(5) การขยายการจัดงานแสดงสินค้าเกีย่วกบัยานยนต์ในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการขยายการจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัยานยนตไ์ปยงัต่างประเทศ เช่น กลุ่ม

ประเทศในอาเซียน โดยบริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบทั้งด้านประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการจดังานแสดง

สินคา้เก่ียวกบัยานยนต ์รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัค่ายรถยนต ์และส่ือมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงทาํ

ใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสในการขยายการจดังานแสดงสินคา้ไปยงัต่างประเทศได ้

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานตามกลยทุธ์ดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในการเป็นผูร่้วมจดังาน “Yangon International 

Motor Show” งานแสดงนวตักรรมยานยนตใ์นประเทศเมียนมา ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 โดยเร่ิมจดังาน Yangon 

International Motor Show คร้ังท่ี 1 ในระหวา่งวนัท่ี 23-27 มกราคม 2562 

(6) การขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

จากความสาํเร็จของการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์บริษทัฯ มีเป้าหมาย

ในการขยายการจดังานแสดงสินคา้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ เร่ิม
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ดาํเนินการจดังานแสดงสินคา้ในอุตสาหกรรมอ่ืนให้กบัลูกคา้ เช่น มหกรรมอารยสถาปัตยเ์พื่อคนทั้งมวล 

(Thailand Friendly Design Expo) ซ่ึงเป็นงานแสดงของใชแ้ละส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอาย ุ 

2.  การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษทัฯ มีฝ่ายขายและบริการลูกคา้ เพื่อเขา้พบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจาํหน่ายรถยนตเ์พื่อนาํเสนอ

แผนการจดังานแสดงสินคา้ในแต่ละปีในการจดัหาผูใ้ช้บริการพื้นท่ีภายในงาน ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ จดังาน

แสดงสินคา้มาอยา่งยาวนานและเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจยานยนต ์ประกอบกบัการประชาสัมพนัธ์

ของบริษทัฯ จะทาํใหบ้ริษทัฯ รู้จกัลูกคา้ท่ีจะมาขอใชบ้ริการพื้นท่ีภายในงานเป็นอยา่งดี งานแสดงสินคา้ของ

บริษทัฯ จึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทาํใหบ้ริษทัฯ มีการขยายพื้นท่ีจดังานเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการเช่าพื้นท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ใช้บริการพืน้ทีภ่ายในงานแสดงสินค้า 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายรถชั้นนําทัว่โลกทุกประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถ

สปอร์ต รถยนต์นัง่อเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะ รถตู ้และรถบรรทุก เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีความ

ตอ้งการท่ีจะจดัแสดงสินคา้ ประชาสัมพนัธ์ เปิดตวัรถรุ่นใหม่ และจดัจาํหน่ายสินคา้ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 

ซ่ึงจะมีการนาํเสนอยานยนตน์วตักรรมใหม่ๆ นาํเสนอโปรโมชัน่ และจดักิจกรรมร่วมสนุก เพื่อสร้างความ

น่าสนใจให้กบัสินคา้ นอกจากน้ี กลุ่มผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ีภายในงานแสดงสินคา้ยงัรวมถึงบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย

สินค้าท่ีใกล้เคียงและเก่ียวข้องกับยานยนต์และยานพาหนะ ได้แก่ บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจัดจาํหน่าย

รถจกัรยานยนต ์อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ Motor Sport สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัภยั หน่วยงานราชการ 

และมูลนิธิ เช่น มูลนิธิเมาไม่ขบั ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ีภายในงานแสดงสินคา้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของ

บริษทัฯ 

กลุ่มผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า 

ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการจะจองซ้ือสินคา้ภายในงาน และกลุ่ม

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะเขา้รับชมสินคา้ต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะจาํหน่ายบตัรผา่นเพื่อท่ีจะเขา้ชมงานแสดงสินคา้ 

อยา่งไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ บริษทัฯ จะมีการจดัเตรียมบตัรผา่นเขา้ชมงานเพื่อใหก้บับริษทัผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ี

แจกให้กบัผูมี้อุปการคุณของผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจองซ้ือรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ มี

ความสนใจในการเข้าร่วมชมงานแสดงสินคา้เน่ืองจาก ในงานน้ีจะมีการนําเสนอโปรโมชั่นท่ีดีกว่าใน

ช่วงเวลาทัว่ไป รวมทั้งผูท่ี้สนใจยงัสามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัระหวา่งรถยนตแ์ต่ละยีห่อ้ และทดสอบขบั

รถยนตไ์ดภ้ายในงานแสดงสินคา้ได ้ซ่ึงการท่ีงานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีในวงกวา้งทาํให้

ลูกคา้กลุ่มน้ีมีความตั้งใจท่ีจะจองซ้ือในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปี นอกจากน้ี กลุ่มผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้

ยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในการเขา้รับชมยานพาหนะต่างๆ นวตักรรมใหม่ๆ ในวงการยานยนต์

และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัแสดงภายในงานแสดงสินคา้อีกดว้ย 
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กลุ่มส่ือมวลชน 

การจดังานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากกลุ่มส่ือมวลชนทั้งในและ

ต่างประเทศ เน่ืองจากรูปแบบของงานมีความน่าสนใจและการตกแต่งท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งาน 

Bangkok International Motor Show ของบริษทัฯ เป็นหน่ึงในงานท่ีส่ือมวลชนรู้จกัถึงช่ือเสียงเป็นอยา่งดี จาก

การลงทุนท่ีสูงของผูใ้ช้บริการพื้นท่ีในแต่ละปี ซ่ึงกลุ่มส่ือมวลชนเหล่าน้ีจะช่วยประชาสัมพนัธ์งานแสดง

สินคา้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากยิ่งข้ึนและช่วยถ่ายทอดภาพบรรยากาศภายในงานให้กบัคน

ภายนอกทัว่ไปอีกทางหน่ึงดว้ย 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

คู่แข่งท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในการจดังาน Bangkok International Motor Show คือ งาน Thailand International 

Motor Expo ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงยานยนต ์ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคมของทุก

ปี ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี และงาน Big Motor Sale ซ่ึงเป็นงานจดัแสดง

ยานยนต์ ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ

ประชุมไบเทค อยา่งไรก็ตาม ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัถือวา่อยูใ่นระดบักลาง เน่ืองจากงานแสดง

สินค้าของบริษทัฯ ถือเป็นงานแสดงยานยนต์งานแรกและงานหลักของประเทศไทย ท่ีมีการนําเสนอ

นวตักรรมยานยนต์ และรถตน้แบบจาํนวนมากในประเทศไทย จากการท่ีมีผูผ้ลิตยานยนต์จาํนวนมากจดั

ระดบัความสาํคญัของงานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง  

คู่แข่งท่ีสําคญัของบริษทัฯ ในการจดังาน Bangkok Used Car Show คือ งาน Fast Auto Show Thailand ซ่ึง

เป็นงานจดัแสดงยานยนต์ ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ Top Auto Sales ซ่ึงเป็นงานจัดแสดงยานยนต์ ท่ีจัดข้ึนในช่วง

ประมาณเดือน ตุลาคม ของทุกปี ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี โดยระดบัความ

รุนแรงของการแข่งขนัถือวา่อยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากตลาดจาํหน่ายรถยนตมื์อสองมีผูป้ระกอบการรายใหญ่

ค่อนขา้งมาก และอาจรวมตวักนัเพือ่จดังานแสดงรถยนตน์าํเขา้และรถยนตมื์อสอง เพื่อแข่งขนักบัการจดังาน 

Bangkok Used Car Show ของบริษทัฯ  

ธุรกจิการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาด (Event) 

การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ 

(1) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัทฯ 

การพฒันาการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือดงึดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างมาก ทั้งในดา้น

รูปแบบการจดังาน การแสดง การใช้เทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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การสร้างช่ือเสียงและการยอมรับในวงกว้างในการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 30 ปี 

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ ล้วนได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวางจากผูช้มทัว่ไป ทาํให้

บริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในฐานะผูน้าํด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอุตสาหรรมยานยนต์จากค่าย

รถยนต ์บริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ไป 

การมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ หลากหลายช่องทาง 

บริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประสานงานกบัส่ือวทิยโุทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ รวมทั้งส่ือมวลชนทุกแขนง รวมถึง บริษทัฯ ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายนิตยสาร

เก่ียวกบัยานยนต์ ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางสําคญัช่องทางหน่ึงในการติดตามขอ้มูลข่าวสารในวงการยานยนต์ 

ถือเป็นการส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการจดังานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ 

ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น www.bangkok-

motorshow.com www.bangkokprettyshow.com และ www.grandprix.co.th เป็นตน้ หรือการถ่ายทอดสด

ตลอดช่วงเวลาการจดักิจกรรมผา่นช่องทาง Social Media เช่น รายการแข่งขนัรถยนต ์Souped up Thailand 

Record เป็นตน้ 

การให้บริการทีม่ีคุณภาพและครบวงจร 

ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะกาํหนดรูปแบบการจดังาน สถานท่ีจดั

งาน การประชาสัมพนัธ์ การใชเ้ทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อให้บริษทัฯ สามารถควบคุมคุณภาพการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และควบคุมค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

(2) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 

การพฒันารูปแบบกจิกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งมาก ทั้งในดา้นรูปแบบ

การจดังาน การแสดง การใชเ้ทคโนโลยีแสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองการสร้างช่ือเสียงและ

การยอมรับในวงกว้างในการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 30 ปี 

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ ล้วนได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวางจากผูช้มทัว่ไป ทาํให้

บริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในฐานะผูน้าํด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอุตสาหรรมยานยนต์จากค่าย

รถยนต ์บริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ไป 

การมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ หลากหลายช่องทาง 

บริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประสานงานกบัส่ือวทิยโุทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพ์

ท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ รวมทั้งส่ือมวลชนทุกแขนง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย
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นิตยสารเก่ียวกบัยานยนต์ ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางสําคญัช่องทางหน่ึงในการติดตามขอ้มูลข่าวสารในวงการ

ยานยนต ์ถือเป็นการส่งเสริมให้บริษทัฯ มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการจดังานแสดงสินคา้

ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การร่วมวางแผนจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดกบัลูกค้า 

เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแผนงานประชาสัมพนัธ์ของลูกคา้ประความสําเร็จมากท่ีสุด 

บริษทัฯ จึงมกัร่วมวางแผนงานกับลูกคา้ในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแผนงานประชา

สัมพนัธ์ โดยการร่วมกาํหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแผนการประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในภาพรวม

ทั้งหมด และบริษทัฯ จะร่วมกบัลูกคา้กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ของการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น 

รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี ระยะเวลาการจดักิจกรรม การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ 

การให้บริการทีม่ีคุณภาพและครบวงจร 

บริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ 

บริษทัฯ จะวางแผนจดักิจกรรม จดัหาสถานท่ีทาํกิจกรรม ติดต่อประสานงานระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งฝ่าย

ต่างๆ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม จดัเตรียมสาธารณูปโภค และเป็นผูป้ระสานงานงานหลกัในการจดัเก็บ

สถานท่ีหลงัการจดังาน การให้บริการอยา่งครบวงจรดงักล่าวจะทาํให้ลูกคา้ประหยดัเวลา ควบคุมคุณภาพ

การจดักิจกรรม และประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(3) การขยายการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์บริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการขยายกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ใหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์ ความเช่ียวชาญใน

การจดักิจกรรม รวมถึงความสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน และการมีส่ือส่ิงพิมพข์องตนเอง เป็นขอ้ไดเ้ปรียบ

ในการดาํเนินการและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้กบัลูกคา้ได้ ซ่ึงบริษทัฯ เร่ิมมีการขยายการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด เช่น การจดักิจกรรมแข่งขนัเคร่ืองบินภายใตช่ื้องาน “Air Race 1” จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกใน

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 โดยเป็นกิจกรรมท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยจดัข้ึน และแต่งตั้งให้บริษทัฯ เป็น

ผูรั้บสิทธิดาํเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ในการจดักิจกรรม 

2. การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

(1) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีฝ่ายขายและบริการลูกคา้ เพื่อเขา้พบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจาํหน่ายรถยนต์เพื่อนําเสนอ

แผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัฯ 

(2) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 
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บริษทัฯ มีฝ่ายขายและบริการลูกคา้ เพื่อเขา้พบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจาํหน่ายยานยนตเ์พื่อ

สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ในจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งบริษทัฯ ยงันาํเสนอกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ แก่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัทฯ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัสาํหรับธุรกิจการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเอง แบ่งเป็น 

• กลุ่มผูส้นบัสนุนการจดักิจกรรม (Sponsor) เช่น บริษทัผูผ้ลิตยางรถยนต์ บริษทัผูผ้ลิตผา้เบรก 

บริษทัผูผ้ลิตนํ้ ามนัเคร่ือง บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

และบริษทัธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เป็นตน้  

• กลุ่มผูเ้ขา้แข่งขนั  

• กลุ่มผูเ้ขา้ชมกิจกรรม เช่น กลุ่มคนวยัทาํงานท่ีมีความสนใจในดา้นยานยนต ์การแข่งขนัรถยนต ์

และสาํนกัแต่งรถยนต ์เป็นตน้ 

(2) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัทฯ จัดตามความต้องการของลูกค้า 

กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจยานยนต ์บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายรถชั้นนาํทัว่โลกทุกประเภท 

เช่น รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถสปอร์ต รถยนต์นัง่อเนกประสงค์ (SUV) และรถกระบะ เป็นตน้ ซ่ึง

บริษทัเหล่าน้ีมีความตอ้งการท่ีจะจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบถึงสมรถนะ 

คุณลกัษณะพิเศษของยานยนต ์

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ

จาํนวนมาก และการประกอบธุรกิจทาํไดง่้าย ทาํใหไ้ม่มีขอ้จาํกดัในการเขา้มาแข่งขนั (Low barrier of entry) 

คู่แข่งธุรกิจจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่จะรับงานในรูปแบบบุคคลมากกวา่ในรูปแบบบริษทั จึง

ทาํให้การแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เป็นผูจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบั

ยานยนตท่ี์มีประสบการณ์มายาวนาน ประกอบกบัฐานลูกคา้ของบริษทัฯ ท่ีกวา้งขวาง อนัเป็นฐานลูกคา้ท่ีต่อ

เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูจ้ดังานแสดงสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับระดบัโลก และการท่ีบริษทัฯ มีช่องทาง

ในการประชาสัมพนัธ์จากการผลิตและจดัจาํหน่ายนิตยสารยานยนต ์ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจาก

บริษทั ยานยนตช์ั้นนาํต่างๆ ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
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กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ 

(1) การมุ่งเน้นทีจ่ะผลติสินค้าทีม่ีคุณภาพทีด่ี 

บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตนิตยสารท่ีมีคุณภาพท่ีดี โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท่ีจะสามารถคดัสรรเน้ือหาให้ตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบันิตยสารในแต่ละ

เล่ม โดยคาํนึงถึงคุณภาพในการนําเสนอบทความท่ีสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างบทความท่ีมีสาระให้สามารถเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงทั้งในระยะสั้ น และระยะ

ยาวแก่ผูอ่้านและผูผ้ลิต โดยอาศยัความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีการคดัเลือกและใชว้สัดุท่ีมี

มาตรฐาน โดยเฉพาะกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพ ์ซ่ึงเป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพนาํเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่น และ

ใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีทนัสมยั ซ่ึงมีการปรับแต่งหัวพิมพ์ของเคร่ืองจกัร (Calibrate) อยู่

เสมอ เพื่อให้งานท่ีพิมพอ์อกมามีความชดัเจน สีสวยงาม ทั้งน้ี คณะบรรณาธิการของบริษทัฯ จะตอ้งมีการ

คาํนึงถึงประเด็นดงักล่าว เพื่อท่ีจะผลิตนิตยสารท่ีมีคุณภาพดี 

(2) การสร้างความเช่ือมั่นด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน ทาํให้เป็นท่ียอมรับและมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีตลอดจน

เครือข่ายท่ีกวา้งขวางในอุตสาหกรรมยานยนต ์ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัผูบ้ริหารมีความ

เช่ียวชาญ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือในอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทาํให้

บริษทัฯ มีความสามารถท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคตดว้ย 

(3) ความหลากหลายของเน้ือหาที่นําเสนอผ่านส่ือรูปแบบต่างๆที่เป็นที่นิยม ครอบคลุมกลุ่มผู้อ่าน

หลากหลายกลุ่ม 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์และยงัได้ขยายมายงักลุ่ม 

Lifestyle ดว้ยการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารต่างๆ ท่ีไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ อาทิ นิตยสารการาจไลฟ์ มี

เน้ือหาท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยนาํเสนอผ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบนิตยสาร และ

หนงัสือพิมพ ์รวมถึงขยายมาสู่ส่ือรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมเช่น website และ ส่ือสังคมออนไลน์ ดว้ย 

(4) บริษัทฯ มีเคร่ืองจักรผลติส่ือส่ิงพมิพ์เป็นของตัวเอง  

จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ทาํให้สามารถผลิตส่ิงพิมพ์ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง และ

สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการพิมพอ์ยา่งใกลชิ้ด  

(5) สร้าง Brand Awareness 

สร้าง Brand Awareness ดว้ยกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดเขา้มาช่วย ใหเ้นน้ย ํ้าถึงตรายี่ห้อ เพื่อ

สร้างความนิยมในนิตยสาร วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกบัร้านคา้ บริษทัเจา้ของสินคา้จากเครือข่ายท่ี
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กวา้งขวาง เพื่อกระตุน้ยอดผูอ่้านและสร้างสมาชิก รวมถึงกลยุทธ์ดา้นกิจกรรมให้เกิดในกลุ่มสมาชิก และ

ผูอ่้านประจาํในระดบัต่อไป 

(6) พฒันาส่ือรูปแบบใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการพฒันาส่ือรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม

อุตสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพท่ี์ปรับตวัเขา้สู่รูปแบบส่ือออนไลน์อยา่งรวดเร็ว โดยอาศยัจุดแข็งของบริษทัฯ 

ท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์จาํนวนมาก มาต่อยอดในส่ือรูปแบบใหม่ ทั้ งส่ืออินเตอร์เน็ต

ออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยปัจจุบนับริษทัฯ เร่ิมมีการสร้างส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ 

website ต า ม หั ว นิ ต ย ส า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ น  www.grandprix.co.th, www.xo-autosport.com แ ล ะ 

www.offroadmag-thailand.com เป็นตน้ และมีการสร้าง Facebook fanpage ภายใต้ช่ือ Grand Prix Online, 

XO Autosport และ Off Road magazine เผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบันวตักรรมยานยนต์รุ่นใหม่ๆ การทดสอบ

และการตกแต่งยานยนต์ นอกจากน้ียงัมีการผลิตรายการ TV Online ถ่ายทอดผ่าน YouTube โดยมีเน้ือหา

เก่ียวกบัสาระใหม่ๆ ของวงการยานยนต ์

2. การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

(1) การจําหน่ายโฆษณา 

ช่องทางในการจาํหน่ายโฆษณาบนพื้นท่ีส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มี 2 ประเภท คือ  

1)  การจาํหน่ายโดยตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายผูซ้ื้อโฆษณาของบริษทัฯ โดยพนกังานฝ่ายขาย

ของบริษทัฯ สัดส่วนการจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ช่องทางน้ีคิดเป็นโดยประมาณร้อยละ 80 ของการจาํหน่าย

พื้นท่ีโฆษณาทั้งหมด  

2)  การจัดจาํหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ซ่ึงบริษัทตัวแทนเหล่าน้ีจะเป็น

ผูบ้ริหารจดัการและวางแผนการใช้ส่ือร่วมกบับริษทัผูเ้ป็นเจา้ของสินคา้ สัดส่วนการจาํหน่ายให้กบัลูกคา้

ช่องทางน้ีคิดเป็นโดยประมาณร้อยละ 30 ของการจาํหน่ายพื้นท่ีโฆษณาทั้งหมด 

(2) การจําหน่ายส่ือส่ิงพมิพ์ 

ช่องทางในการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มี 2 ประเภท คือ 

1)  การจาํหน่ายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์สัดส่วนการจาํหน่ายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ของ

บริษทัฯ คิดเป็นโดยประมาณร้อยละ 95 ของการจาํหน่ายส่ิงพิมพท์ั้งหมด 

2)  การจาํหน่ายโดยตรงไปยงักลุ่มเป้าหมายผูอ่้านส่ิงพิมพ ์ซ่ึงบริษทัฯ จาํหน่ายส่งตรงไปยงัท่ี

อยูข่องกลุ่มผูอ่้านในรูปแบบการขายระบบสมาชิก และการออกบูธในงานจดัแสดงสินคา้ต่างๆ สัดส่วนการ

จาํหน่ายโดยตรงคิดเป็นโดยประมาณร้อยละ 5 ของการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท์ั้งหมด 

บริษทัฯ มีผูจ้ดัจาํหน่ายซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายชั้นนาํของประเทศ และมีเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ

ไทย โดยลกัษณะการจาํหน่ายจะเป็นการขายส่งผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายของบริษทัฯ หากผูจ้ดัจาํหน่ายไม่สามารถ

จาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ให้กบัลูกคา้ผูอ่้านส่ิงพิมพ์ได้ บริษทัฯ จะตอ้งรับสินคา้คืนจากผูจ้ดัจาํหน่าย
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เหล่านั้น โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการคืนสินคา้ไม่เกิน 120 วนัสําหรับนิตยสารรายเดือน และ 180 วนั

สาํหรับนิตยสารราย 3 เดือนของบริษทัฯ 

3. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

(1) กลุ่มเป้าหมายผู้ซ้ือพืน้ทีโ่ฆษณาและการผลติเน้ือหาบนส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือพื้นท่ีโฆษณาและการผลิตเน้ือหาในนิตยสารและส่ือออนไลน์ คือ กลุ่มบริษทัผู ้

ประกอบธุรกิจยานยนต ์เช่น บริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์มอเตอร์ไซค ์เคร่ืองเสียง และอุปกรณ์ตกแต่ง เป็น

ตน้ รวมทั้งบริษทัท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ เช่น บริษทัประกนัภยั ธนาคาร และ

บริษทัจาํหน่ายอุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มบริษทัตวักลางติดต่อและจดัจาํหน่ายพื้นท่ีโฆษณา 

(Agency) ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงกบับริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายเอง 

(2) กลุ่มผู้อ่านส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์ 

กลุ่มผูอ่้านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ของบริษทัฯ จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถผลิตส่ือท่ีครอบคลุมและ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ เป็น

ปัจจุบนั และตอบสนองกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ จดัได้ว่าอยู่ในระดับสูง 

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการเดิมและผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาแข่งขนัใหม่ 

รวมถึงย ังมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีไม่ต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นผู ้ประกอบการท่ีมี

ประสบการณ์ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์าเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวกบัยานยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ 

ยงัเป็นผูจ้ดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัยานยนตอี์กดว้ย ทาํใหบ้ริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง

ในดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น นวตักรรมยานยนตต่์างๆ นอกจากน้ี ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ของบริษทั 

ยงัมีความหลากหลาย ทั้งในดา้นเน้ือหาท่ีนาํเสนอ และในดา้นกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นตน้ 

กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ 

(1) การมุ่งเน้นทีจ่ะผลติสินค้าทีม่ีคุณภาพทีด่ี 

บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะผลิตนิตยสารท่ีมีคุณภาพท่ีดี โดยมีการคัดเลือกและใช้วสัดุท่ีมีมาตรฐาน 

โดยเฉพาะกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพ ์ซ่ึงเป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพนาํเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่น และใชเ้คร่ืองจกัร

ท่ีมีเทคโนโลยีการพิมพท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงมีการปรับแต่งหวัพิมพข์องเคร่ืองจกัร (Calibrate) อยูเ่สมอ เพื่อให้งาน

ท่ีพิมพอ์อกมามีความชดัเจน สีสวยงาม 
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(2) การสร้างความเช่ือมั่นด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน ทาํให้เป็นท่ียอมรับและมีสายสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น

ตลอดจนเครือข่ายท่ีกวา้งขวางในอุตสาหกรรม 

(3) บริษัทฯ มีเคร่ืองจักรผลติส่ือส่ิงพมิพ์เป็นของตัวเอง  

จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ทาํให้สามารถผลิตส่ิงพิมพ์ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง และ

สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการพิมพอ์ยา่งใกลชิ้ด  

(4) พฒันาเคร่ืองจักรการพมิพ์เพ่ือรองรับการขยายธุรกจิรับจ้างพมิพ์  

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการซ้ือเคร่ืองพิมพ์รุ่นใหม่ ท่ีรองรับการพิมพ์และวัสดุท่ีใช้พิมพ์ได้

หลากหลายมากข้ึน เพื่อรองรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจการรับจา้งพิมพไ์ปยงัอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 

จากเดิมท่ีเน้นการรับจ้างพิมพ์นิตยสาร โดยเคร่ืองจกัรการพิมพ์รุ่นใหม่สามารถพิมพ์กล่องบรรจุภณัฑ์ 

กระดาษห่อสินคา้ และป้ายโฆษณา รวมถึงรองรับวสัดุประเภทกระดาษอาร์ตเทียม กระดาษ LMC กระดาษ

ไข กระดาษซบันํ้า พลาสติก PE/PET และกระดาษเคลือบผวิฟอยด ์เป็นตน้ 

2. การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

บริษทัฯ มีทีมพนกังานขายสําหรับติดต่อหางานพิมพโ์ดยเฉพาะ อีกทั้งพนกังานขายในธุรกิจอ่ืนๆ ของ

บริษทัฯ ก็สามารถเสนอบริการงานรับจา้งพิมพส์าํหรับลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการจา้งพิมพด์ว้ย 

3. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากจะผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ เองแล้ว บริษทัฯ ยงัรับจา้งผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ให้กบั 

บริษทั ห้างร้าน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในกลุ่มแฟชัน่ อาหาร อสังหาริมทรัพย ์ท่องเท่ียว ยานยนต์ 

ธุรกิจขายตรง ธุรกิจความงาม และอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการงานพิมพท่ี์มีคุณภาพ ไม่วา่จะเป็น โบรชวัร์ แผน่ผบั แคต

ตาล็อกสินคา้ และอ่ืนๆ รวมถึงการรับจา้งผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์หก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ และผูจ้ดัทาํนิตยสาร

ท่ีไม่มีโรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ซ่ึงตอ้งการงานพิมพท่ี์มีคุณภาพดี ในราคาสมเหตุสมผล 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของธุรกิจรับจ้างพิมพ์ จัดได้ว่าอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการเดิมและผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาแข่งขนัใหม่ อยา่งไรก็ตาม 

บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์าเป็นระยะเวลานาน มีงานพิมพ์

ประเภทส่ือเป็นของตวัเองท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีรู้จกั ทาํให้เป็นการประชาสัมพนัธ์คุณภาพงานส่ิงพิมพข์อง

บริษทัฯ ไปในตวั จนไดรั้บความเช่ือถือ 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนตมี์แนวโนม้พลิกฟ้ืนกลบัมา จากตวัเลขยอดขาย และยอดผลิตของรถยนต ์โดยมี

ปัจจยับวกหลายประการ เช่น การส้ินสุดการถือครองรถยนตอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี ของนโยบายรถยนตค์นัแรกในปี 

2555 การเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่จากค่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ือง และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน  

จากนโยบายสนบัสนุนการซ้ือรถยนตค์นัแรก ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาถือครอง 5 ปี ไดเ้ร่ิมมีผูท้ยอยขอ

ใชสิ้ทธ์ิขายรถยนต์เม่ือครบกาํหนด ตั้งแต่ช่วงเดือนกนัยายน 2559 เป็นตน้มา ทาํให้ภาพรวมอุตสาหกรรม

ยานยนตก์ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2559 โดยสถิติการขายรถยนตข์องประเทศไทยในปี 2560 

เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 13 และสถิติการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยปี 2560 เติบโตประมาณร้อยละ 2 

ทั้งน้ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยงัคาดการณ์ปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตต์ั้งเป้าหมายการผลิต

รถยนต ์2 ลา้นคนั แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55 และการผลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศ

ประมาณร้อยละ 45 ของยอดการผลิตทั้งหมด 

ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 

ในปี 2561 สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ GDP เติบโต

ร้อยละ 3.6-4.6 และการเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่จากค่ายต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัดา้นส่ือโฆษณามี

การปรับงบโฆษณาให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและตวัเลขอุตสาหกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศการ

จบัจ่ายใช้สอย กระตุน้ยอดขายให้สูงข้ึน ทาํให้แนวโน้มอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561 จะกลบัมาเติบโตอีก

คร้ัง ประกอบกบัสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย ไดร้ายงานถึงการใช้งบโฆษณาในปี 

2561 ว่า มีการเติบโตเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้คือ 4 % คิดเป็นมูลค่า 116,273 ล้านบาท และจะส่งผลดี

ต่อเน่ืองไปถึงปี 2562 ท่ีคาดการณ์วา่ GDP ยงัเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4.1 ส่วนของส่ือโฆษณาจะยงัคงมี

การขยายตวัท่ีดีต่อเน่ืองจากปลายปีท่ีผา่นมา หรือมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 5-7% เน่ืองจากหลายธุรกิจ

ยงัคงตอ้งออกมาใช้งบลงทุนผ่านส่ือโฆษณาเพื่อส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค รวมทั้งจากมีปัจจยับวกหลายด้าน 

เช่น การเลือกตั้งท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ทาํใหเ้กิดการกระตุน้ท่ีดีต่ออุตสาหกรรมส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ 

ภาวะอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพมิพ์ 

จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาบริโภคส่ือในรูปแบบดิจิทลัมากข้ึน ทาํให้แนวโนม้การแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ ได้เปล่ียนแปลงไป โดยส่ือส่ิงพิมพ์จะต้องมีนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี

ผสมผสานเขา้ไปในส่ิงพิมพเ์ดิม เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัฯ มีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มูล และควรใช้วิจารณญาณ

อยา่งรอบคอบในการพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฏโดยเฉพาะปัจจยัความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษทัฯ 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุในหวัขอ้น้ีเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ เห็นวา่มีนยัสําคญั และอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และมูลค่าหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ รวมทั้งอาจส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญั 

นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีอาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงัไม่อาจทราบไดใ้น

ขณะน้ี หรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ พิจารณาในขณะน้ีแลว้ เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

1.1 ความเส่ียงด้านการแข่งขันและจํานวนคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ 

ปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูน้าํในการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะสินคา้

ในอุตสาหกรรมยานยนต ์อยา่งไรก็ดีในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ไดมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไดเ้ร่ิม

ดาํเนินธุรกิจจดัแสดงสินคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบังานจดัแสดงสินคา้ของ

บริษทัฯ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น การจดังานในห้างสรรพสินคา้ และการจดังานในหวัเมืองหลกั เช่น สงขลา 

ขอนแก่น และนครราชสีมา เป็นตน้ รวมทั้งปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีให้บริการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด จึงอาจส่งผลให้การแข่งขนัของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้มีความรุนแรงมากข้ึน และอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนังาน Bangkok International Motor Show ของบริษทัฯ เป็นงานแสดงยาน

ยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีมาตรฐานในการจดังานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลจนได้รับการ

รับรองจาก Organisation Internationale des Construceurs d’Automobiles (OICA) ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีรับรอง

การจดังานมหกรรมยานยนตใ์นประเทศต่างๆ ทัว่โลก เพียงประเทศละ 1 งานเท่านั้น และมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ชมงานจาํนวนมาก โดยงานของบริษทัฯ มีจุดเด่น และขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั เม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ 

กล่าวคือ งานของบริษทัฯ เป็นงานท่ียิ่งใหญ่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน ในแง่ของพื้นท่ีจดังานกว่า 170,000 

ตารางเมตร และมีผูเ้ข้าชมงานรวมทั้งส้ินกว่า 1,600,000 คน และยงัได้รับการจดัระดับความสําคัญใน

ระดบัสูงจากผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นนาํต่างๆ ทาํให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตใ์ห้ความสาํคญัในการ

นาํนวตักรรมยานยนต์เขา้มาแสดงในงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านงานจดั

แสดงสินคา้ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์กล่าวคือ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านน้ีมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ จึงมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการ
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ประสานงานกบัส่ือวิทยุ โทรทศัน์ รวมถึงส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์และส่ือมวลชนทุกแขนง และ

บริษทัฯ ยงัเป็นผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายนิตยสารเก่ียวกบัยานยนต์ ซ่ึงถือเป็นช่องทางสําคญัช่องทางหน่ึงใน

การส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์งานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2 ความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และ

ความไม่แน่นอนทางการเมือง 

การชะลอตวัทางเศรษฐกิจจากปัจจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภยัธรรมชาติโดยเฉพาะนํ้ า

ท่วม การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น 

โครงการนโยบายรถคนัแรก ท่ีเป็นเหตุให้เป็นการดึงอุปสงค์ (Demand) ในอนาคต หรือความตอ้งการซ้ือ

รถยนต์ในระยะ 3-4 ปีล่วงหน้ามารวมไวภ้ายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ และนโยบายศูนยก์ลางการผลิต

รถยนตร์ะดบัโลก รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น เหตุการณ์รัฐประหาร และการชุมนุมประทว้ง

ของกลุ่มต่างๆ เป็นตน้ และสภาวะเศรษฐกิจรอบโลกเกิดการชะลอตวัในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ปัจจยัเหล่าน้ี

อาจส่งกระทบต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมจดังานแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้ร่วมชมงาน การ

ตดัสินใจวา่จา้งบริษทัจดังานส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัสําคญั

ของความสําเร็จในการจดังาน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง เช่น นํ้ าท่วมอย่างรุนแรง หรือเกิดเหตุการณ์

ความไม่สงบทางการเมืองท่ีรุนแรง บริษทัฯ อาจจาํเป็นต้องยกเลิกการจดังานแสดงสินค้า จึงอาจส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีงาน Bangkok International Motor Show ของบริษทัฯ เป็นงานแสดงสินคา้ท่ี

ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงสามารถจัดงานได้เป็นประจําทุกปี ทําให้ท่ีผ่านมามี

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตส่์วนใหญ่เขา้ร่วมงานอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี แมจ้ะอยูใ่นในช่วงสภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตวั หรือมีความไม่แน่นอนทางการเมือง นอกจากน้ีในดา้นการบริหารการจดังาน บริษทัฯ มี

นโยบายท่ีจะเพิ่มฐานลูกคา้ และกระจายการจดังานในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปี 

1.3 ความเส่ียงเร่ืองสถานทีจั่ดงานแสดงสินค้า 

สถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ท่ีเหมาะสมถือเป็นปัจจยัสําคญัหน่ึงท่ีทาํให้การจดังานแสดงสินคา้ของ

บริษทัฯ ประสบความสําเร็จ โดยในปัจจุบนัสถานท่ีหลกัท่ีบริษทัฯ ใช้ในการจดังานแสดงสินคา้ คือ ศูนย์

แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เน่ืองจากมีพื้นท่ีจดังานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ไทยสามารถรองรับงานแสดงสินคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษทัฯ ได ้แต่เน่ืองจากยงัมีขอ้จาํกดัใน

เ ร่ืองของสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้า ท่ีต้องการพื้ น ท่ีจัดงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะพื้ น ท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถใชส้ถานท่ีดงักล่าวในการจดัแสดงสินคา้ได ้ก็อาจส่งผลกระทบ

ต่อการจดังานแสดงสินคา้ของบริษทัฯ ความน่าเช่ือถือ รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษทัฯ 
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 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้เร่ิมจดังาน Bangkok International Motor Show ท่ีศูนยแ์สดงสินคา้และ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้

ร่วมงานกบัเจา้ของพื้นท่ีด้วยความสัมพนัธ์ท่ีดีมาโดยตลอด และงาน Bangkok International Motor Show 

ของบริษทัฯ จดัเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่ และสร้างรายไดจ้าํนวนมากงานหน่ึงให้กบัศูนยแ์สดงสินคา้และการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพราะฉะนั้น บริษทัฯ จึงเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ จะสามารถเช่าพื้นท่ีจดังานได้

ต่อไป 

1.4 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากธุรกจิจัดงานแสดงสินค้าระหว่างปีบัญชี 

รายไดห้ลกัของธุรกิจงานจดัแสดงสินคา้ของบริษทัฯ มาจากการจดังาน Bangkok International Motor 

Show ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทาํให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจดั

งานแสดงสินคา้จาํนวนมากในช่วงเวลาดงักล่าว ส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการ และผลกาํไรสุทธิ

จากธุรกิจจดังานแสดงสินคา้ไม่สมํ่าเสมอในแต่ละไตรมาส  

ทั้ งน้ี การรับรู้รายได้และต้นทุนจากการจดังาน Bangkok International Motor Show ในไตรมาส 1 

และ 2 จะข้ึนอยู่กบัจาํนวนวนัจดังานในแต่ละไตรมาส ซ่ึงอาจแตกต่างกนัได้ในแต่ละปี โดยรายละเอียด

จาํนวนวนัจดังานสาํหรับงวดปี 2560 และ ปี 2561 เป็นดงัน้ี 

 
งาน Bangkok International Motor Show 

คร้ังที ่38 งวดปี 2560 

งาน Bangkok International Motor Show 

คร้ังที ่39 งวดปี 2561 

วนัท่ีจดังาน วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 9 เมษายน 2560 วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2561 

จาํนวนวนัในไตรมาส 1 5 วนั 6 วนั 

จาํนวนวนัในไตรมาส 2 9 วนั 8 วนั 

 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเพิ่มงานแสดงสินคา้ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ของปีอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

เพิ่มรายได ้และลดความผนัผวนของรายไดจ้ากธุรกิจงานแสดงสินคา้ รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากกลุ่ม

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ์ซ่ึงช่วยลดความผนัผวนของรายได้ของ

บริษทัฯ ในแต่ละไตรมาส 

1.5 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองส่ือทีใ่ช้ในการนําเสนอ 

ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีท่ีใช้ในการนาํเสนอในงานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลยีมลัติมีเดีย เทคโนโลยีดา้นแสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ 

โดยในการจดังานแสดงสินคา้ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไดน้าํเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้เพื่อเป็น

การดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมชมงาน ดงันั้น หากบริษทัฯ ไม่พฒันาหรือมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดงักล่าว อาจ

ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  
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อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของเทคโนโลยีของส่ือท่ีใช้ในการนาํเสนอ ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูรั้บเหมาหลกัเขา้ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยีดงักล่าว และชมงาน

แสดงสินคา้ในต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น งาน Frankfurt Motor Show งาน Paris Motor Show และงาน 

Tokyo Motor Show เป็นตน้ เพื่อให้บริษทัฯ ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งน้ี ใน

ปัจจุบนังาน Bangkok International Motor Show ของบริษทัฯ จดัเป็นงานแสดงสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการ

นาํเสนอท่ีทนัสมยัท่ีสุดงานหน่ึงในประเทศไทย 

1.6 ความเส่ียงในการพึง่พงิบุคลากรทีสํ่าคัญ 

ในการดําเนินธุรกิจงานจดัแสดงสินค้าของบริษัทฯ จาํเป็นท่ีจะต้องพึ่ งพิงบุคคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอย่างดี รวมทั้งมีความสัมพนัธ์

อนัดีกบักลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดแ้ก่ นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯ 

และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้มาเป็นเวลานาน รวมถึงกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานขายต่างๆ ซ่ึงบุคลากร

เหล่าน้ีถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น หากบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างการบริหาร ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการพฒันา และอบรมพนกังาน ใหก้า้วทนัต่อตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถท่ีจะทาํงาน

ทดแทนกนัได ้โดยบริษทัฯ มุ่งท่ีจะพฒันาการทาํงานในลกัษณะของทีม เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง

บุคลากรคนใดคนหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงสร้างผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได้ ทาํให้

บริษทัฯ สามารถจูงใจและรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บับริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.7 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทฯ ไม่ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

ในการดําเนินธุรกิจงานจัดแสดงสินค้า บริษัทฯ ได้จัดทําสัญลักษณ์งานสําหรับงาน Bangkok 

International Motor Show และ Bangkok Used Car Show ซ่ึงงานจดัแสดงสินค้าดังกล่าว เป็นงานท่ีสร้าง

รายไดส่้วนใหญ่ให้แก่บริษทัฯ ดงันั้น ถา้หากมีบุคคลอ่ืน หรือคู่แข่ง นาํสัญลกัษณ์ดงักล่าวไปใช ้ก็อาจทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดวา่งานจดัแสดงสินคา้ดงักล่าว เป็นงานจดัแสดงสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมแสดงสินคา้ และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สําหรับงาน Bangkok International Motor 

Show เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าสําหรับงาน 

Bangkok Used Car Show โดยคาดวา่จะสามารถจดทะเบียนแลว้เสร็จภายในปี 2562 
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2 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

2.1 ความเส่ียงจากภาวะผนัผวนของอุตสาหกรรมโฆษณา 

รายได้หลักจากกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ คือ รายได้จากค่าโฆษณา ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะผนัแปรตามภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในช่วงเวลาท่ี

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เช่น จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง หรือการบริโภคของภาคเอกชนท่ี

ชะลอตวัลง ก็อาจส่งผลผูป้ระกอบการต่างๆ ลดค่าใชจ่้ายดา้นการโฆษณา ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัฯ  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดกลยุทธ์

โดยการมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั กล่าวคือ บริษทัฯ ไดป้รับแนวทางการขายโฆษณาในนิตยสาร

หรือแบนเนอร์ในหนา้เวบ็ไซต ์โดยการเพิ่มเติมการให้บริการผลิตเน้ือหา (Content) ตามความตอ้งการของ

ลูกคา้บริษทัรถหรืออุปกรณ์บาํรุงรักษาและประดบัยนตต่์างๆ เพื่อใชใ้นการทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

ตลอดจนการให้บริการทาํการตลาดแบบดิจิตอลกบัลูกคา้แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตเน้ือหา การนาํไป

ประชาสัมพนัธ์ จนถึงการจดักิจกรรมทางการตลาดหรือส่งเสริมการขาย เน่ืองจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจ

ให้บริการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด บริษทัฯ จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสามารถใหบ้ริการโฆษณาควบคู่ไปกบั

การจดัอีเวนทต่์างๆ ได ้

2.2 ความเส่ียงจากการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ 

ปัจจุบนัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือรูปแบบใหม่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัในระดบัสูง แต่ในปัจจุบนั

ผูป้ระกอบการส่ือส่ิงพิมพส่์วนใหญ่จะมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โดยหนัไปบริโภคส่ือประเภทออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดียมากข้ึนนั้น ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับเปล่ียน

วิธีการนาํเสนอส่ือโฆษณาให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคดว้ย จึงทาํให้เร่ิมเกิดการแข่งขนัสูงในการผลิตเน้ือหา

สําหรับส่ือออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและช่องทางการเผยแพร่ในปัจจุบนัท่ีมีอยู่หลาย

ช่องทาง ทาํใหส้ามารถผลิตส่ือออนไลน์ไดง่้ายและมากข้ึน จึงทาํใหเ้กิดคู่แข่งรายใหม่เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์มานานกว่า 40 ปี ทาํให้บริษทัฯ มีความชาํนาญและ

เขา้ใจในความตอ้งการของกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี และบริษทัฯ สามารถนาํเสนอเน้ือหาท่ีตรงตาม

ความตอ้งการผูอ่้าน ทั้งน้ี ในปัจจุบนันิตยสารของบริษทัฯ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนตจ์ดัเป็นนิตยสาร

ฉบบัหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงในประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัไดมี้การพฒันาส่ือออนไลน์ของบริษทั

ฯ เอง แบ่งเป็นตามเน้ือหาแต่ละประเภท ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่นรูปแบบนิตยสาร เพื่อตอบรับ

กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีเปล่ียนไปดว้ย 

2.3 ความเส่ียงในการพึง่พงิบุคคลากรทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ของบริษทัฯ จาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพิงบุคคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์ และอุตสาหกรรม
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ยานยนต์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของกองบรรณาธิการ เพื่อจดัทาํเน้ือหา ข่าวสาร ขอ้มูลสําหรับส่ือ

ต่างๆ ใหก้า้วทนัตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น หากสูญเสียบุคลากร

เหล่าน้ีไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการพฒันาและอบรมพนกังาน ใหก้า้วทนัต่อตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถท่ีจะทาํงาน

ทดแทนกนัได ้โดย 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะพฒันาการทาํงานในลกัษณะการทาํงานเป็นทีม เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง

บุคลากรเพียงคนใดคนหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีโครงสร้างผลตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้ทาํให้

บริษทัฯ สามารถจูงใจและรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บับริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของต้นทุนราคากระดาษ 

ตน้ทุนหลกัของธุรกิจส่ิงพิมพ ์คือ ตน้ทุนกระดาษอาร์ต และกระดาษปอนด ์ของตน้ทุนจากกลุ่มธุรกิจ

ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพใ์นงวดส้ินสุดปี 2559 , 2560 และ 2561 ตามลาํดบั 

โดยบริษทัฯ ใช้กระดาษท่ีผลิตจากต่างประเทศ ซ่ึงสั่งซ้ือกระดาษทั้งหมดจากผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษใน

ประเทศ อยา่งไรก็ตาม กระดาษถือเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) ซ่ึงการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแปรผนั

ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีกาํหนดราคาอา้งอิงใน

ตลาดโลก การเปล่ียนแปลงของราคากระดาษจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการ

เงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีตน้ทุนราคากระดาษสํารับนิตยสารแต่ละประเภทของบริษทัฯ เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี 

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

หน่วย: บาทต่อรีม 2559 2560 2561 

กระดาษอาร์ตดา้น 95 G. ขนาด 24x35" 720.72 746.46 746.46 

กระดาษอาร์ตดา้น 135 G. ขนาด 25x38” - - - 

กระดาษปอนด ์70 G. ขนาด 31x21.5” 425.92 421.20 - 

ท่ีมา : อา้งอิงจากตน้ทุนราคากระดาษเฉล่ียของบริษทัฯ 

หมายเหตุ : สาํหรับปีท่ีไม่มีราคาเฉล่ียของกระดาษบางประเภท เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีการใชก้ระดาษประเภทดงักล่าวในปีนั้น 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์าเป็นเวลานาน ทาํให้ผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงราคากระดาษในตลาดโลกเป็นอย่างดี ซ่ึงบริษทัฯ จะมีการสั่งซ้ือ

กระดาษให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมกบัการผลิต โดยมีการตกลงราคาและปริมาณสั่งซ้ือกระดาษกบัผูจ้าํหน่าย

กระดาษล่วงหนา้ 1 ปี รวมทั้งยงัมีนโยบายการบริหารจดัการจุดจาํหน่ายหนงัสือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุม

ปริมาณการคืนหนงัสือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี หากราคากระดาษมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน
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มาก บริษทัฯ อาจจะพิจารณาสั่งซ้ือกระดาษเขา้มาสํารองมากข้ึนเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จาก

นโยบายดงักล่าวทาํใหท่ี้ผา่นมาไม่เคยไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของราคากระดาษอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.5 ความเส่ียงจากการถูกเปลีย่นแปลงเง่ือนไขหรือยกเลกิสัญญาลขิสิทธ์ิในนิตยสารจากต่างประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ได้ซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ เพื่อผลิตและจาํหน่าย

นิตยสารบางฉบบัในรูปแบบภาษาไทย ไดแ้ก่ การาจไลฟ์ ซ่ึงมีรายไดจ้ากการผลิตและจดัจาํหน่ายนิตยสาร

ดงักล่าวท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมา ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจเผชิญความเส่ียงในการต่อสัญญา รวมถึงการปรับเปล่ียนเง่ือนไข 

เช่น การปรับเพิ่มของค่าลิขสิทธ์ิหรือส่วนแบ่งรายได ้ท่ีอาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงิน

ของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศมาโดยตลอด ส่งผลให้

บริษทัฯ สามารถติดต่อทาํสัญญากบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศไดโ้ดยตรง โดยไม่มีความจาํเป็นตอ้งผ่าน

นายหน้า (Agency) ทาํให้เง่ือนไขของสัญญา และการตกลงต่อสัญญาต่างๆ เป็นไปได้ง่าย และไม่เกิดขอ้

เสียเปรียบแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี การเขา้มาแข่งขนัในธุรกิจส่ิงพิมพโ์ดยเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศเขา้มา

ผลิตและจดัจาํหน่ายเองก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ิงพิมพจ์าํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจใน

วฒันธรรม และบรรทดัฐานต่างๆ ของกลุ่มลูกคา้ในประเทศนั้นๆ ในการเลือกนาํเสนอเน้ือหาของส่ือส่ิงพิมพ ์

เจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศจึงเห็นประโยชน์ในการให้บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายแทน ท่ีผา่นมา 

จึงไม่เคยประสบปัญหาในการต่อสัญญา หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อ

บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.6 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีารพมิพ์ 

เทคโนโลยใีนการพิมพมี์การเปล่ียนแปลง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหอ้าจเผชิญความเส่ียงจากการ

ท่ีอุปกรณ์ในการพิมพ์ของบริษทัฯ ล้าสมยั และอาจทาํให้ไม่สามารถท่ีจะทาํงานพิมพ์ท่ีก้าวทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการพิมพ์ ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ สูญเสียลูกคา้ หรืออาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งมี

งบประมาณในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อใหส้ามารถรองรับงานพิมพรู์ปแบบใหม่ๆ ได ้ 

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในส่วนของงานพิมพ์หลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพ์นิตยสารและ

หนงัสือพิมพน์ั้น เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั มีคุณภาพ และมีการเปล่ียนแปลงน้อย บริษทัฯ จึงไม่ได้

รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการพิมพ์มากนัก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตามการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างใกล้ชิด และพฒันาโรงพิมพ์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้งานพิมพ์

ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนทีสํ่าคัญ 

ลกัษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

รายการ มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดิน 66.42 เป็นเจา้ของ 

อาคาร 26.84 เป็นเจา้ของ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5.09 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองตกแต่ง 1.35 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองจกัร 0.09 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 8.33 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7.18 เป็นเจา้ของ 

ยานพาหนะ 14.31 เป็นเจา้ของ 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 2.97 เป็นเจา้ของ 

รวม 132.58  

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4.40 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

ในการดาํเนินธุรกิจงานจดัแสดงสินคา้ของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้จดัทาํสัญลกัษณ์งานสําหรับงาน 

Bangkok International Motor Show ซ่ึงดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแลว้ และอยูใ่นระหวา่งการยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สําหรับงาน Bangkok Used Car 

Show โดยคาดวา่จะสามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับงานดงักล่าวไดภ้ายในปี 2562 เคร่ืองหมาย

การคา้ของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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เคร่ืองหมายการค้า ช่ืองาน 

 

Bangkok International Motor Show 

 

Bangkok Used Car Show 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม ถา้หากในอนาคตบริษทัฯ ไดมี้เงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม บริษทัฯ จะส่งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุม

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้าง

ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษทัโดยรวม นอกจากน้ี ตวัแทนของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีติดตามการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งใกลชิ้ด และรายงานฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือ

บริษทัร่วมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

4.4 ประกนัธุรกจิและการประกนัภัยทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 717-01112-1624 

ผูท้าํประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

ความคุม้ครอง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น รวมถึงภยัเพิ่มเติม และเง่ือนไขพิเศษ 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 25 ลา้นบาท 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั • ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุง

อาคาร อาคารยอ่ย ร้ัว กาํแพง และประตู 

• สตอ๊กสินคา้ต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในโกดงัเก็บสินคา้ 

สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น 69 หมู่ 2 ต.บึงศาล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 26120 

ผูเ้อาประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ผูรั้บผลประโยชน์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
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2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 2018-P1413728-SMG 

ผูท้าํประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั แอกซ่า ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ความคุม้ครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนัเน่ืองมาจาก

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยัจากการลุกไหม้หรือการระเบิด

เน่ืองจากการระอุตามธรรมชาติ ภยัจากการระอุ ภยัแผ่นดินไหว ภยัอากาศ

ยาน ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัเน่ืองจากนํ้ า ภยัลูกเห็บ ภยัจากควนั ภยัไฟ

ป่า จลาจล และนดัหยุดงาน ภยัจากการกระทาํอย่างป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย 

การโจรกรรม การปล้นทรัรพย ์ชิงทรัพย ์และการลกัทรัพยท่ี์ปรากฎร่อง

รอยต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั รวมถึงอุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุจากปัจจยั

ภายนอก และเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั โดยมิไดค้าดหมาย ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้

ยกเงน้ของกรมธรรม ์(AXA FORM) 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 150.00 ลา้นบาท 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั • ส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้าง อาคารทุกอาคาร (รวมฐานราก) รวมทั้ง

ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาหาร โครงสร้างถาวรต่างๆ  และรวมงานระบบ

ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์แอร์ และเคร่ืองใชส้าํนกังานต่างๆ 

• เฟอร์นิเจอร์ รวมเคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตราและเคร่ืองใชต่้างๆ 

• สตอ็กวตัถุดิบ 

• สตอ็กสินคา้ 

• ยานพาหนะ 

• เคร่ืองจกัรการพิมพแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ 

• ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของผูเ้อาประกนัภยั

ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเจา้ของ เช่า เช่าซ้ือ หรือให้เช่า  

สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 4/299, 4/133, 4/137, 4/409 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาด   

ปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ผูเ้อาประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ผูรั้บผลประโยชน์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) สาํนกัธุรกิจลาดพร้าว 
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(เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีบริษทัฯ นาํไปจาํนองกบัธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กรุงเทพจึงเป็นผูรั้บผลประโยชน์เฉพาะมูลค่าวงเงินท่ีบริษทัฯ ติดจาํนอง 

สาํหรับผลประโยชน์ส่วนเกิน ธนาคารจะคืนใหก้บับริษทัฯ) 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุเสาวรีย ์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ประเภทธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพ ์

เลขทะเบียนบริษทั 0107557000322 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 300,000,000  บาท 

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 600,000,000 หุน้ 

ชนิดของหุน้ หุน้สามญั 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ หุน้ละ 0.5 บาท 

โทรศพัท ์ 0-2522-1731-8 

โทรสาร 0-2971-7342 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์: 0-2522-1731-8 ต่อ 309 

E-mail : IR@grandprix.co.th 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9999 

ผู้สอบบัญชี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

เลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์0-2259-5300-2 

โทรสาร 0-2260-1553 และ 0-2259-8959 

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 8125 
 

6.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของบริษทัสามารถดูไดจ้าก http://www.grandprix.co.th 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 

600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราหุน้ไว ้หุน้ละ 0.5 บาท 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก  

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่จาํนวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ วนัท่ี 3 มกราคม 2562 ปรากฏ

ดงัน้ี 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล จํานวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา 186,264,559 31.04% 

2 นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา 76,937,050 12.82% 

3 นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา 75,810,050 12.64% 

4 นายสมศกัด์ิ ติรกานนัท ์ 23,774,715 3.96% 

5 นายสัจพจน์ ไชยวงศแ์กว้ 18,006,800 3.00% 

6 นายอภิสิทธ์ิ พนัธ์ุพฤกษ ์ 16,250,000 2.70% 

7 นายกรณ์พงศ ์อคัราพุฒิสกุล 14,788,400 2.47% 

8 นางรุจิโรจ เอ่ียมลาํเนา 12,542,100 2.09% 

9 นายวรุิฬห์ ปริวฒิุพงศ ์ 11,430,000 1.90% 

10 นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ 11,025,200 1.83% 

ท่ีมา : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2562 

7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละ

หักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในอนาคต สภาพคล่อง และ

แผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนเง่ือนไขและข้อกาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผูกพนัอยู่  

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจใชดุ้ลพินิจในการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
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ทั้งน้ี การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้โดยจะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2560 ปี 2561 

จ่ายเงินปันผลประจาํปี อตัราหุน้ละ (บาท) 0.26 0.24 

คิดเป็นเงินปันผลจาํนวน (ลา้นบาท) 130 144 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 92.74 108.61 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
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2. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

3. นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางรุจิโรจ เอ่ียมลาํเนา กรรมการ 

5. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา และ นายพีระพงศ ์เอ่ียม

ลาํเนา สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

2. พิจารณากาํหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์การดาํเนินธุรกิจ 

นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีฝ่ายจดัการ จดัทาํและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ   

3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับ

มอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและ

งบประมาณของบริษทัฯ   

5. ดําเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี 

ท่ีน่าเช่ือถือได ้ตลอดจนดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6. สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียง และติดตามผลการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง 
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7. พิจารณาอนุมติัการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การลงทุน และการดาํเนินการใดๆ  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

10. พิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ

บริษทัฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้

ส่วนเสียในสัญญาท่ีทาํกบับริษทัฯ  ทั้งน้ี สําหรับรายการท่ีทาํกบักรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติั

การทาํรายการนั้น 

11. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื่อให้เช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีความ

รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกรายอยา่งเป็นธรรม 

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาํเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ท่ีเหมาะสม 

13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ และกาํหนดขอบ อาํนาจ และหนา้ท่ีของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบ

ควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

15. พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควรและ

จาํเป็น 

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบ ริษัทฯ  

จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจาํทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ นั้นจะต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนได้

เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ  
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หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  
1ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินโดย ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ  

4. ตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ประสานงานกับผูส้อบบัญชีเก่ียวกับ

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสําคญัแนวทาง แผนงาน ปัญหาท่ีพบ

ระหวา่งการตรวจสอบและประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม

กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถูกตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง

เปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  
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7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ติดตามและประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล 

9. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้

สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) ก า รฝ่ า ฝื นก ฎ หมา ยว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลา ดหลักท รัพย์  ข้อกํา หนดข อง 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ   

ในการปฏิบติังานขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม 

หรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงนิยามและคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ และคุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/

หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กาํหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ 
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2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักล

ยทุธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะทาํงานบริหาร

ความเส่ียง เพื่อนาํไปดาํเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รและใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมทั้งแนวทางการกาํหนดมาตรการการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันา

ระบบการจัดการบริหารความเส่ียงองค์กร ให้แก่คณะทาํงานการบริหารความเส่ียงให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. กาํกับดูแลให้มีแผนจดัการความเส่ียง และระบบหรือกระบวนการจดัการความเส่ียง เพื่อ 

ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการ

บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอ

และเหมาะสม 

6. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งเคร่ืองมือต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวฒันธรรมบริหารความเส่ียง 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ และในกรณีท่ีมี

เร่ืองสําคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคล  

ท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในดา้น การศึกษา 
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ความรู้ ความชาํนาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด 

2. พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั เพื่อให้

บรรลุวสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้โดยใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และนาํปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพจิารณาดว้ย 

3. กาํหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและ

คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1. และ 2. ทั้งน้ี โดยยดึมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

5. จดัทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนืองให้มีผูสื้บทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษทัฯ 

สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

6. สนบัสนุนให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษทัฯ 

7. คดัเลือกกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง 

8. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสม 

กับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงาน

โดยรวมของบริษทัฯ เพื่อใหส้ามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศกัยภาพ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื่อขออนุมติั 

9. ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร 

3. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริหาร 

4. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริหาร 
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อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. บริหารและดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการของบริษทั

ซ่ึงการบริหารและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามนโยบาย แนวทางหรือ

แผนการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

2. กาํหนดวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์การดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัเพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. กาํหนดโครงสร้างองคก์รและอาํนาจการบริหารองคก์ร  

5. มีอาํนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษทัฯ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

6. ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้ นจะต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วน 

ได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ  

หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

คณะกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 

คณะกรรมการท่ีเป็นอิสระมีหน้าท่ีดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั 

จดทะเบียนกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกบับริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่ม

เดียวกัน และเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแล

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกนั นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัจามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ง 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูข่องบริษทัและไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยประกอบดว้ย 

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร กรรมการอิสระ 

2. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมการอิสระ 

3. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมการอิสระ 

4. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ 
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เลขานุการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้ง

นายธีระพงษ ์เชนประเสริฐกุล เป็นเลขานุการบริษทัฯ 

อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ  

ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งทราบ 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบในการจดัประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชุม

ดงักล่าว 

3. จดัทาํและเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

3.1 ทะเบียนกรรมการ 

3.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจาํปีของบริษทัฯ 

3.3 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

5. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 ท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษทั 

(รวม 7 คร้ัง) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(รวม 5 คร้ัง) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

การประชุม

คณะกรรม 

การบริหาร

ความเส่ียง 

(รวม 6 คร้ัง) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

การประชุม

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน  

(รวม 2 คร้ัง) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร 

(รวม 7 คร้ัง) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1. นายยุทธ วรฉตัรธาร  7/7 100 - - - - - - - - 

2. ดร.ปราจิน เอ่ียมลาํเนา 7/7 100 - - - - - - 7/7 100 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมลาํเนา 7/7 100 - - - - - - - - 

4. นายจาตุรนต ์ โกมลมิศร์ 6/7 86 - - 6/6 100 - - 7/7 100 

5. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา 7/7 100 - - 5/6 83 - - 7/7 100 

6. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา 7/7 100 - - 6/6 100 2/2 100 7/7 100 

7. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 7/7 100 5/5 100 - - 2/2 100 - - 

8. นายกนกพนัธุ์ จุลเกษม 7/7 100 5/5 100 - - 2/2 100 - - 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 7/7 100 5/5 100 6/6 100 2/2 100 - - 
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นการตลาดและการขาย 

3. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นพฒันาธุรกิจ 

4. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นผลิตส่ือ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นการเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือว ันท่ี 29  มีนาคม 2561  ได้มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย สามารถจ่ายค่าเบ้ียประชุมและโบนัส

ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ รวมแลว้จะตอ้งไม่เกินวงเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท 

หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส/บาท เบีย้ประชุม/บาท/คร้ัง 

ประธานกรรมการบริษทัฯ 50,000 20,000 

กรรมการบริษทัฯ 40,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 40,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 50,000 20,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง 40,000 20,000 

รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคลในปี 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

เบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทน

รายไตรมาส 
ค่าบาํเหน็จ รวม คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

1. นายยุทธ วรฉตัรธาร  140,000 - - - - 200,000 504,000 844,000 

2. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา1 - - - - - - - - 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมลาํเนา 140,000 - - - - 160,000 324,000 624,000 

4. นายจาตุรนต ์ โกมลมิศร์1 - - - - - - - - 

5. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา1 - - - - - - - - 

6. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา1 - - - - - - - - 

7. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 140,000 100,000 - 40,000 - 520,000 324,000 1,124,000 

8. นายกนกพนัธุ์ จุลเกษม 140,000 100,000 - 40,000 - 520,000 324,000 1,124,000 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 140,000 100,000 120,000 40,000 - 680,000 324,000 1,404,000 
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หมายเหตุ :  
1 ผูบ้ริหารทั้ง 4 ท่านไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม/คร้ัง ค่ารายไตรมาส และค่าบาํเหน็จ 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่มี - 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร 4 ท่าน เท่ากบั 28.81 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 

และค่าประจาํตาํแหน่ง และโบนสั 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีจาํนวนพนกังาน 227 คน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) โดยในปี 2561 ค่าตอบแทน

รวมของพนกังานจาํนวน 227 คน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รวมทั้งส้ินจาํนวน 111.87 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนใน

รูปแบบของเงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งท่ีมี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) เม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม 2554 พนกังานทุกคนมีสิทธิในการสมคัรกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทั้งน้ีให้

เป็นไปตามเง่ือนไขของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยมีอตัราเงินสะสมจากพนักงาน ในอตัราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือน และอตัราเงินสมทบจากนายจา้ง ในกรณีพนกังานพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุน พนกังานมีสิทธิไดรั้บ

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายงุาน ดงัน้ี  

อายุงาน 

อตัราเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ

ทีก่องทุนจะจ่ายเม่ือพนักงานพ้นจากการเป็น

สมาชิก 

อายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 0% 

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี 25% 

ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 50% 

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 75% 

ตั้งแต่ 4 ปี ข้ึนไป 100% 

สวสัดิการพนักงาน 

1. ประกนัชีวติ อุบติัเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน ในรูปแบบของประกนัชีวติ อุบติัเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ

กลุ่ม นอกเหนือไปจากกองทุนเงินทดแทน และประกนัสังคม เน่ืองจากบริษทัได้เล็งเห็นถึงความสําคญั และ
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ตระหนกัอยู่เสมอว่า พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร และเป็นส่วนหน่ึงในการ

ช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รมีความมัน่คงและความกา้วหนา้ยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การประกนัชีวติกลุ่ม กรณีเสียชีวติทุกกรณี  

ยกเวน้ 1. การกระทาํอตัตวบิาตกรรมหรือการฆ่าตวัตาย 

2. ผูรั้บประโยชน์ฆ่าผูเ้อาประกนัภยัตายโดยเจตนา 

1.2.  การประกันภยัอุบติัเหตุกลุ่ม กรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ รวมถึงการทุพพลภาพอนั

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งในและนอกเวลาทาํงาน  

1.3.  การประกนัสุขภาพกลุ่ม กรณีค่ารักษาพยาบาล ท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย หรือการไดรั้บบาดเจ็บจาก

อุบติัเหตุ  

3. เงินกูฉุ้กเฉินสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯ ได้จดัให้สวสัดิการเงินกู้ฉุกเฉินสําหรับพนักงานท่ีมีความจาํเป็นและเดือดร้อนทางด้าน

การเงินของตนเองและครอบครัวของพนกังาน โดยพนกังานสามารถขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน และ

สามารถผอ่นชาํระคืนบริษทัไม่เกิน 2 ปี โดยไม่คิดอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด 

4. สวสัดิการช่วยเหลือการจดัพิธีศพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือการจดัพิธีศพสาํหรับพนกังานและครอบครัวของพนกังาน 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกขโ์ศกท่ีเกิดจากการสูญเสีย และเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจให้กบัพนกังานท่ีมี

การสูญเสียครอบครัว  

5. สวสัดิการเยีย่มไข ้แต่งงาน และรับขวญับุตรพนกังาน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการเยี่ยมไข ้แต่งงาน และรับขวญับุตรพนกังาน เพื่อตอบแทนให้พนกังานมี

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และเล็งเห็นถึงความสาํคญัของพนกังานในการดาํเนินชีวติ  

6. สวสัดิการทุนการศึกษาบุตรพนกังาน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นประจาํทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของ

พนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานท่ีมีบุตร โดยมอบแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี และทุน

ส่งเสริมการศึกษา 

ข้อพพิาทแรงงาน 

- ไม่มี - 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้บริษทัฯ สามารถ

บรรลุเป้าหมายและแผนงานท่ีวางไวไ้ด้ บริษทัฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรบุคคล และการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทกัษะด้านการบริหาร การบริการ และการทาํงาน       
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เป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการทาํงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้จดัฝึกอบรมโดยบุคคลท่ีมี

ความรู้และความสามารถจากทั้งภายนอกและภายในบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.  การฝึกอบรมภายในบริษทั 

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรเพื่อพฒันาความรู้ 

ความสามารถตามหนา้ท่ี สายอาชีพ และความรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพือ่เป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิเช่น การใช้และบาํรุงรักษายกรถเพื่อความปลอดภยั, ทกัษะการใช้

โปรแกรมสํานักงานพื้นฐานเพื่อการทาํงาน, Digital Transformer for Grand Prix, การบริหารความเส่ียงขั้น

พื้นฐานสาํหรับผูบ้ริหารจากบริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. และ Executive Development program 

(EDP)  

2.  การฝึกอบรมภายนอกบริษทั 

บริษทัไดส้นบัสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัเขา้รับร่วมการสัมมนาและเขา้รับการฝึกอบรม

จากสถาบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพฒันาศกัยภาพ ของ

บุคลากรของบริษทั อาทิเช่น  

• หลกัสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and 

Performance 

• หลกัสูตรพื้นฐานดา้นความย ัง่ยนืของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสูตรบทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริม ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

• หลกัสูตรปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบบัใหม่ 

รุ่นท่ี 25 

• หลกัสูตร ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON 

FINANCIAL REPORTING (สมุห์บญัชี) 

• หลกัสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) 

• หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 45/2018 

• หลกัสูตรFuel IT Transformation in a Flash to Accelerate Your Business Outcome 

• หลกัสูตร Human Centric Innovation: Co-creation for Success 

• หลกัสูตรสูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวเิคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

• หลกัสูตรการบริหารความเส่ียง (ขั้นพื้นฐาน) 

• หลกัสูตรการบริหารความเส่ียง (ขั้น Advance) 

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  

• หลกัสูตร TFRS ทุกฉบบั ปี 2561  

• หลกัสูตรการวเิคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน 
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• หลกัสูตรความรู้พื้นฐานดา้นการกาํกบัดูแล IT ระดบัองคก์ร 

• หลกัสูตรการดูแลพนกังานใหม่ดว้ย Onboarding Program 

• หลกัสูตรการตรวจสอบการกาํกบัดูแลกิจการ 

• หลกัสูตรถ่ายรูปใหเ้ล่าเร่ือง (Photo Storytelling Workshop) 

• หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 

• หลกัสูตรโครงการอบรมการป้องกนัความปลอดภยัขอ้มูลคอมพิวเตอร์  

• หลกัสูตรการจดัทาํกระดาษทาํการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร  

• หลกัสูตรการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการบริหารความเส่ียงเวอร์ชัน่ใหม่ สาํหรับบริหาร

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารเทศ และการบริหารความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

และดา้นไซเบอร์ 

• หลกัสูตรการจดัทาํแบบจาํลองสถานการณ์ความเส่ียงสาํหรับการประเมินความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยสีารเทศ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ และดา้นไซเบอร์ 

 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการนาํหลกับรรษทัภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ดังนั้ นบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ 

ท่ีสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนเอง โดยสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร

ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือ

แกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิ

ของตนเอง ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายเป็น

การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย และประกาศต่างๆ กําหนด  

ซ่ึงหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวนั เวลา สถานท่ี ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ประชุมผูถื้อหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจง้และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อม

ดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ หนงัสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เขา้ประชุมผูถื้อหุ้นแทน

ไดใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่

ขอ้มูลสําคญัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

2. ก่อนดาํเนินการประชุมบริษทัฯ จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และเม่ือมีการให้ขอ้มูลตามระเบียบวาระการประชุม

แลว้ ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

และสอบถามบริษทัฯ โดยมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบขอ้

ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

3. ในกรณีท่ีวาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลง

มติเป็นแต่ละรายการ 

4. ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมท่ีถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงจะ

ระบุถึงขั้นตอนการลงคะแนน คาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียง

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ

กรรมการท่ีลาประชุม ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติท่ีเว็ปไซต์ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวนัทาํการ

ถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 ว ัน  

และเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่

ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการในดงักล่าว ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมภาษาไทย 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมผู ้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือ 

เชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ไวล่้วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะ

วาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 
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3. บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้

โดยส่งขอ้มูลของบุคคลท่ีเสนอช่ือพร้อมหนงัสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด  

4. บริษทัฯ จะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อนาํมาคิดคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น และบริษทัฯ จะจดัเก็บบตัร

ลงคะแนนไวเ้พื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

5. บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

และทนัเวลา แก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัผ่านเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวป็

ไซตข์องบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูถื้อในทางมิชอบ  

7. บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการ

ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้  

ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่รวมทั้งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น คู่แข่ง และผูส้อบ

บญัชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียเหล่าน้ีอย่างเป็นธรรม โดยบริษทัฯ เช่ือว่า

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1. ผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น 

ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และสิทธิใน

การแสดงความเห็นและสอบถามคาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระการประชุม เป็นตน้ 

• บริษทัฯ มีหนา้ท่ีงดเวน้การกระทาํอนัเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น เช่น 

ไม่ส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีสาํคญัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น และการเพิ่มวาระท่ีสาํคญัหรือ

การเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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2. พนักงาน 

• บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยอา้งอิงจากผลการทาํงานของ

พนกังานซ่ึงบริษทัฯ จะวดัผลการดาํเนินงานของพนกังานอยา่งเป็นธรรมตามหลกัเกณฑ์

ท่ีบริษทัฯ กาํหนด  

• บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมให้ความรู้

แก่พนักงานและผูบ้ริหาร รวมทั้งบริษทัฯ ได้ส่งพนักงานและผูบ้ริหารไปอบรมกบั

หน่วยงานภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน  

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทาํงานให้ถูกสุขลักษณะ เอ้ือต่อการ

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน  

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีรักษาความเป็นส่วนตวัของพนักงาน โดยบริษทัฯ จะไม่นําขอ้มูล

ส่วนตัวของพนักงาน เช่น เ งินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก เวน้แต่บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามขอ้บงัคบั และ

กฎหมาย  

3. ลูกค้า 

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและความร่วมมือกบัลูกคา้ในระยะยาว โดยยึด

หลกัการดาํเนินงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

• บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสูงสุดแก่ลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะ

ให้บริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ตามขอ้กาํหนดท่ีไดใ้ห้ไว้

กบัลูกคา้ รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

• บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินงานธุรกิจ 

โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ตกลงท่ีกาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

• บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

5. คู่แข่งทางการค้า 

• บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม 

• บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกักฎหมาย และยึดถือการหลกัปฏิบติัท่ีดี 

ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดย

ปราศจากมูลความจริง หรือการกระทาํอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 
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6. หน่วยงานราชการ 

• บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ ให้ความสําคญักับความโปร่งใส และความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อทาํ

ธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานรัฐ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะต่อต้านการให้

สินบนกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ 

กบับริษทัฯ 

7. ส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน 

• บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม โดย

บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

นอกจากน้ี  ผู ้มี ส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเร่ืองต่าง  ๆ 

ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณียม์ายงั ดร.ธรรศ อุดมธรรม

ภกัดี กรรมการตรวจสอบ ตามอีเมล์ dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com เบอร์โทร 081-148-6455 และเบอร์

โทรสาร 02-939-6190 ทั้ งน้ี  ข้อมูลเร่ืองร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบ 

จะดาํเนินการสั่งตรวจสอบขอ้มูล และเสนอแนวทางแกไ้ข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความเท่าเทียมกนั และมีความน่าเช่ือถือ โดยบริษทัฯ จะปรับปรุงขอ้มูล

บนเวป็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจยั

ความเส่ียงและนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการดา้นความเส่ียงต่างๆ การถือหุ้นทั้ง

ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืน

ของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อให้ขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้น 

นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และประชาชนทัว่ไป 
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกาํกับดูแลกิจการเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี

หลากหลาย ทาํหน้าท่ีพิจารณาในเร่ืองสําคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการ 

ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 

เพื่อกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน และ

เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งน้ี กรรมการอิสระของบริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกับการ

ดาํเนินงาน เช่น วิสัยทศัน์และพนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

รวมทั้ งกํากับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการ

ตดัสินใจ และปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของ

บริษทัฯ 

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองประจาํทุกปี เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ 

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รับการ

อนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี (Annual General Meeting “AGM”) ทุกปี กรณีท่ีกรรมการของ



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 51 

บริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วม

ดว้ย เป็นตน้ จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มมากข้ึน

ด้วย ซ่ึงตอ้งพิจารณาตามความสามารถของบริษทัฯ ประกอบด้วย การกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารได้

กาํหนดใหมี้ความเช่ือมโยงกบัผลงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนเป็นประจาํทุกปี 

5. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้นน้ความสําคญัเร่ืองการติดตามและการรับรองผลการ

ดาํเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนําไป

พิจารณาและดาํเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเส่ียงในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีสาํคญั  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ังจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผูจ้ดัทาํวาระต่างๆ 

ของการประชุมและดาํเนินการจดัส่งเอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การประชุม รวมถึงการบนัทึกการประชุม โดยบนัทึกขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษทัฯ 

ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมและจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่กรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคลตามความ

เหมาะสมและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมกรรมการท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็น

ระบบและพร้อมใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

9.2  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.2.1 กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระ

ท่ีประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัในเครือ บริษทัร่วม ทั้งน้ี  

นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาไดรั้บเงินเดือนประจาํ

หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจ 

มีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน

ดา้นการเงิน และการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 
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• ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ

หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทัซ่ึงให้ความสําคญักบัความ

โปร่งใสและประโยชน์อย่างแทจ้ริงต่อบริษทั โดยเสนอผ่านการพิจารณากลัน่กรองของ คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สําหรับพิจารณาแต่งตั้ งในกรณี 

การแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยจะ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาํเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทดําเนินการดังน้ี

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามขอ้บงัคบับริษทั คณะกรรมการของบริษทั

ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั

จาํนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ หรือตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติ

เหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ ้นเป็นผู ้

พิจารณาเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

โดยขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึง (1) คน 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค)  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีพึงมีหรือจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธาน 

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 20. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือน้อยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม 

ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทาํการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 
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การประชุมตามวรรคหน่ึง ให้กระทาํการในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงเหลือ

นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง

กรรมการซ่ึงตนเขา้มาแทน 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทัและเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัเป็น

ผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัเป็น 

ผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั  

การสืบทอดตําแหน่ง 

 เน่ืองจากบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงตอ้ง

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามกฎหมายดงักล่าว มีการทาํสัญญาวา่จา้งชดัเจน และมี

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาของการวา่จา้ง 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษทั 
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 2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งตอ้งไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในบริษทัไป

เปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

 3. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ความลบั

และ/หรือขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใด โดยใช้ความลบัและหรือขอ้มูลภายในของ

บริษทัอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 4. บริษทักาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อ

สํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และกาํหนดใหก้ารนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามท่ีระบุไวใ้น

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในการกาํหนดมาตรการป้องกนักรณีกรรมการหรือผูบ้ริหาร

บริษทัใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้น 

โดยคณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดแนวทางในการรักษาความลบัคาํสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถือ

ปฏิบติัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มาแลว้ตั้งแต่ปี 2544 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปีบญัชี 2561 ท่ีผา่นมาบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500,000 บาท 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ไม่มี 

9.5 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและให้ความสําคญักบัการปฏิบติัอย่าง

เท่าเทียมกนัต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย จึงไดจ้ดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรม

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษทั  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  มีนโยบายในการดาํเนินงาน โดยมุ่งเนน้ดา้น

ความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งหมด 6 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

• การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญ และสามารถตรวจสอบได้  

ซ่ึงบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการนาํหลกับรรษทัภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ใหมี้หลกัการและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ยนิดีท่ีจะส่งเสริมใหมี้การคา้อยา่งเสรี และหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์หรือการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมการต่อตา้นการกระทาํในทางทุจริตทุก

ประเภท และสนบัสนุนใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนการทาํธุรกิจของบริษทัฯ  

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับพนักงานทุกคนและปลูกฝังให้เกิดเป็นวฒันธรรมของบริษทัฯ ท่ีจะ

ร่วมกนัปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีสวสัดิการความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน ส่งเสริมให้มีการ

เรียนรู้ในทุกระดบัขององคก์รและพฒันาทกัษะในบุคลากรทุกท่านเพื่อยกระดบัการทาํงานของพนกังานให้

เป็นมืออาชีพ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะกาํหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลพนักงานท่ีสอดคล้องกบั

กฎระเบียบต่างๆ ของกฎหมายแรงงาน เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าพนกังานของบริษทัฯ จะไดรั้บการปฎิบติัอย่าง

เหมาะสม 

• ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมาย

ให้แก่ลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็น

จริง และไม่นาํความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือนาํไปใชใ้นทางมิชอบ 
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• ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ บริษทัฯ มีการ

บริหารจดัการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิต บริษทัฯ จะ

เลือกใช้เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพดี และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้

กฎระเบียบท่ีเคร่งครัด และมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัสูงสุดต่อชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีใช้ประกอบการดาํเนิน

ธุรกิจ 

• การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ สนบัสนุนโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยพฒันาชุมชนและสังคมโดยรวมต่างๆ ตามโอกาส

และภายใตก้ฎหมายท่ีระบุไว ้เช่น สนบัสนุนให้คดัสรรและให้โอกาสแรงงานในทอ้งถ่ินในการร่วมงานกบั

บริษทัฯ หรือสนบัสนุนธุรกิจของทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน อนัจะนาํมาซ่ึงความสัมพนัธ์อนั

ดีและเป็นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหมี้การเจริญเติบโต 

การดําเนินธุรกจิทีส่่งผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR in Process) 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง โดยมิไดมุ้่งหวงัท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้ไดรั้บ

ผลประโยชน์และผลกาํไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ท่ีสําคญัต่อ

บริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีกิจกรรมและการดําเนินงานท่ีส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในสังคม ดงัต่อไปน้ี 

-  บริษทัฯ ร่วมกบัค่ายรถยนต์ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝึก

ทกัษะและจิตสํานึก ในการขบัรถ โดยอบรมให้คนขบัรถดีข้ึน และมีความรับผิดชอบบนทอ้ง

ถนนมากข้ึน เน่ืองจากนโยบายรถคนัแรกทาํให้มีรถมากข้ึนและมีอุบติัเหตุมากข้ีน นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้พื้นท่ีในการจดักิจกรรมแก่ สสส. ในการจดัประชาสัมพนัธ์โครงการ “เมาไม่

ขบั ” ในงาน Bangkok International Motor Show 

-  บริษทัฯ ร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างบูธแสดงสินคา้ จดัแรลล่ีการกุศล เพื่อนาํรายไดไ้ปช่วยเหลือ

สังคมต่อไป  

-  บริษทัฯ มอบโอกาสทางการเรียนรู้เก่ียวกบัยานยนต ์ใหแ้ก่กลุ่มคนต่างๆ ท่ีอาจถูกลืมจากสังคม

และยงัใหโ้อกาสแก่นกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุเช่น นกัเรียนจากโรงเรียนเยาว

วทิย ์จงัหวดัพงังา ท่ีประสบอุบติัภยัจากสึนามิ ผูสู้งอายจุากโรงพยาบาลกลว้ยนํ้าไท ไดมี้โอกาส

เขา้ร่วมชมประสบการณ์ดา้นยานยนต ์ในงาน Bangkok International Motor Show โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย เพื่อพฒันาความรู้ และแรงบนัดาลใจ ให้แก่เยาวชนผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ ให้มีโอกาส

พฒันา และเพื่อเป็นประโยชน์ ในการดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ไดมี้การประกาศ

แนวทางในการปฏิบติังานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ข้ึน เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีนโยบาย

การกาํหนดความรับผดิชอบ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกบัคอร์รัปชัน่

กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และเพื่อให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความ

เส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวทางในการปฏิบติังานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินการหรือยอมรับหรือ

ใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึง

ทุกบริษทัในเครือ รวมถึงผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดให้มีการสอบ

ทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ

ทบทวนแนวทางการปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั 

ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุก

ระดบั ผูส่้งมอบ หรือผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติั

เพื่อใหก้ารดาํเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3. บริษทัฯ พฒันามาตรการการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงหลกัปฏิบติัดา้นศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือ

สุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนํามาจัดทาํเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัฯ ไม่กระทาํหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ดูแล รวมถึงควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญั

ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนดาํเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5. บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและสมํ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการ

ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 

6. บริษทัฯ จดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผิดชอบในการปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงส่ือใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ 
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7. บริษทัฯ จดัใหมี้กลไกลการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นยาํ 

8. บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

สามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยทาํให้มัน่ใจได้ว่าผูแ้จง้เบาะแสจะได้รับการคุม้ครอง

ไม่ให้ถูกลงโทษ โยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรม หรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด รวมถึงการแต่งตั้ง

บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และเป็นไปตามหลกัการดูแลกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบติังานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได ้และมีการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึง

สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น พนกังาน คู่คา้ ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสอบทาน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาและจดัทาํแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ไดแ้ก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี และดาํเนินธุรกรรมของ

บริษทัฯ ให้มีระบบการกาํกบัดูแลท่ีดีและโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถดาํเนิน

ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้มีการจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม มีสายการบงัคบับญัชาอยา่ง

ชดัเจน มีการกาํหนดอาํนาจการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัเพื่อให้การบริหารจดัการและการปฏิบติังาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

ระหว่างกนั มีการกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานสําคญัต่างๆ เช่น ระบบจดัซ้ือจกัจา้ง การผลิต 

และระบบสินทรัพยถ์าวร ฯลฯ ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมท่ี
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เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งมุ่งเนน้การสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคล

อยา่งมีมาตรฐานและเหมาะสมกบัวฒันธรรม 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Management) 

บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงในการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ มีกาํหนดแผนการบริหาร

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงจาก

ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการทั้งในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และระดบั

หน่วยงานภายใน การประเมินความเส่ียงช่วยใหเ้กิดการติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญัอยา่งเป็นระบบและเท่าทนั

กบัสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอุปสรรค รวมทั้งใชเ้ป็นฐานขอ้มูล

ในการคาดการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมไวล่้วงหนา้เพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการ

ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ต่อไป  

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• บริษทัฯ มีระเบียบและวธีิปฏิบติังานท่ีชดัเจนสาํหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั 

ตามคู่มือระบบการควบคุมภายในและการปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลการ

ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

• บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงในการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ และกาํหนดแผนการ

บริหารความเส่ียงเพื่อช่วยความคุมการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

• บริษทัฯ มีการควบคุมการดาํเนินงาน ในแต่ละขั้นตอน ของฝ่ายต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

และมีการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจในแต่ละระดบัตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

• บริษทัฯ มีการจดัทาํผงัระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Network Diagram) โดย

แยกเป็นแต่ละอาคาร และแสดงอุปกรณ์เป็นรายบุคคล เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายใน

ดาํเนินไปไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

• บริษทัฯ มีการจดัทาํทะเบียนคุมลิขสิทธ์ิโปรแกรมทุกชนิดท่ีบริษทัฯ ใชง้านอยู ่และปรับให้

เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ รวมทั้งส่ือสารให้พนักงานเข้าใจถึงความสําคญัของการใช้ระบบ

สารสนเทศ 

• การส่ือสารข้อมูลภายในบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึงวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ

ควบคุมภายในท่ีจาํเป็นต่อการสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามท่ีวาง

ไว ้
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามผลการดาํเนินงานตั้งแต่ระดบับริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ มีการ

สอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผูบ้ริหารของสายงาน มีการประชุมผูบ้ริหารเพื่อติดตามผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ปัญหาต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง

เหมาะสมและทันเหตุการณ์โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน ดงัน้ี 

1. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์  พุม่แกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี  กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม 5 คร้ัง ทั้ งน้ีไดมี้การประชุมร่วมกบัผูต้รวจ

สอบบญัชี ผูบ้ริหารของบริษทัและมีการประชุม 1 คร้ังท่ีผูบ้ริหารไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือสอบทานขอ้มูลการดาํเนินงาน

และร่วมกนัพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้าํการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO นอกจากน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ยงัไดส้อบทานการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 

นอกจากน้ีไดมี้เร่ืองร้องเรียนมายงับริษทัจาํนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นเร่ืองความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้ โดยทาง

ฝ่ายบริหารไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงและไดด้าํเนินการตกัเตือนปรับปรุงใหดี้ข้ึนแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจาํปี 2561 ในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้มีความเห็นวา่ การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระ น่าเช่ือถือได ้จึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้

ความเห็นชอบเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี

ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ ์

พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7764 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562 อีกคร้ังหน่ึง 

 

            

      (พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายการทีบ่ริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/นิตบุิคคลทีม่ ี

ผลประโยชน์ร่วม 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

ระหว่างกนั  

(พนับาท) 

ปี 2561 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

 

1. บจก. บลูไดมอนด ์

กอลฟ์ แอนด ์วอเทอร์

สปอร์ทคลบั 

-   ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั - ค่าบริการ 

- รายไดอ่ื้น 

- ตน้ทุนบริการ 

- ค่าใชจ่้ายในการขาย 

1,920,068.50  

  638,400.00  

3,064,297.35  

170,000.00  

ราคาตลาด 

2. บจก. ยาชิโยดา อลั

ลอย วลี 

-   ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั - ค่าบริการ 445,500.00 ราคาตลาด 

3. GPI Myanmar Co., 

Ltd. 

-  บริษัทย่อย และมีผู ้ถือหุ้น/

กรรมการร่วมกนั 

- รายไดอ่ื้น          5,709.11  ราคาตลาด 

12.2 รายการทีเ่ป็นลูกหนี ้ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : บาท) 

บุคคล/ นิตบุิคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วม 
บจก. บลูไดมอนด์ กอล์ฟ 

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

- ลูกหน้ี 348,332.62 357,380.00 - 

- ลูกหน้ีอ่ืน  1,221,744.86 - 79,478.75 

12.3 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัหรือบุคคลท่ีมีอาจมีความขดัแยง้ท่ีสําคญั คือ 

รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีจดัแสดง รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพง์าน และรายไดจ้ากการให้คาํปรึกษาและ

บริหารจดัการ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวตามตารางขา้งตน้ และให้

ความเห็นว่า รายการระหว่างกนัเหล่าน้ีมีราคาและเง่ือนไขการทาํรายการท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

12.4  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ไดถู้กกาํหนดไว ้ เพื่อให้

รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อ
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เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการระหวา่งกนั ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวได ้และในกรณีท่ี

กฎหมายกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ จะจดัให้มี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการทาํรายการ

ระหวา่งกนัและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการนั้นๆ ทั้งน้ี การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมี

เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และการทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปให้มี

หลกัการดงัน้ี 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้โดยทัว่ไปจะไดรั้บการพิจารณาและใหค้วามเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัในหลกัการ และให้

ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมเหล่าน้ีได ้หากธุรกรรมดงักล่าวมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกับท่ีวิญ�ูชนพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้ ง น้ี บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทุกรายการเพื่อรายงานในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้ โดยทัว่ไปจะถูกพิจารณาและให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเขา้เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี ให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั

ของประกาศคาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการระหวา่งกนั 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ ขายโฆษณาหรือทาํรายการใดๆ ร่วมกนักบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะกาํหนดสัดส่วนรายไดข้องบริษทัฯ อยา่งสมเหตุสมผล และบริษทัฯ จะ

รายงานสรุปรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส  

อยา่งก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญพิเศษ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระ หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญพิเศษจะถูกนาํไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการ
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ดงักล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกยา้ยหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แต่

เป็นการทาํรายการท่ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบ

หรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

12.5  แนวโน้มหรือนโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัฯ คาดวา่ในอนาคตบริษทัฯ อาจจะยงัคงมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัและ/หรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจากรายการระหวา่งกนัเหล่าน้ีเป็นรายการท่ีเกิดตามความจาํเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ซ่ึงแนวโนม้ของการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายการธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัแสดง รวมทั้งการใหบ้ริการโฆษณา รายการเหล่าน้ี

เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ และมีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการคา้ตลาด 

บริษทัฯ คาดวา่รายการเหล่าน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการส่วนกลาง และการใชบ้ริการโฆษณา รายการ

เหล่าน้ีเป็นไปตามลกัษณะสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ และมีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามราคา

และเง่ือนไขการคา้ตลาด บริษทัฯ คาดวา่รายการเหล่าน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3. รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ ไดแ้ก่ การซ้ือหรือขายสินทรัพย ์บริษทัฯ คาดวา่รายการ

ประเภทน้ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตตามความจาํเป็น 

4. บริษทัฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง แต่ในกรณีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม (ถา้มี) บริษทัฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษทัฯ จะพิจารณาอตัราดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาดงักล่าว และคิดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมตามความ

เส่ียงของผูกู้ ้ในอตัราท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้ ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํรายการระหว่างกนั โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการ

ระหวา่งกนัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา) 

 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สอบ

บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับปี 

2559 และ 2560 ตามลาํดบั ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

    (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 271.02 -34.54% 413.99 587% 60.27 -60.79% 

เงินลงทุนชัว่คราว 366.89 11.13% 330.16 -9% 363.29 92.51% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 83.03 -46.99% 156.62 48% 106.12 -4.46% 

สินคา้คงเหลือ 10.26 73.51% 5.91 -13% 6.79 -41.95% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 731.20 73.51% 906.68 69% 536.46 15.32% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 0.32 -94.04% 5.42 0% 5.42 0.00% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 91.00 - 0.00 -100% 1.00 0.00% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.40 12.71% 0.36 -63% 0.95 -29.32% 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 32.24 0.00% 32.24 0% 32.24 - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 132.58 1.88% 130.13 -3% 133.48 -18.40% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.43 23.13% 3.60 25% 2.87 -12.75% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.30 30.87% 4.05 43% 2.84 1488.70% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3.69 52.63% 2.42 -18% 2.93 -66.29% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 269.97 51.48% 178.22 -2% 181.74 -0.97% 

รวมสินทรัพย์ 1,001.16 -7.72% 1,084.90 51% 718.20 10.71% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
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    (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 35.84 -35.31% 55.40 -18% 67.67 37.49% 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 146.06 -43.09% 256.64 29% 199.24 -23.48% 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง       

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 0.78 -91% 9.16 -0.57% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10.76 35.24% 7.96 12% 7.08 -18.11% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 192.66 -39.94% 320.78 13% 283.15 -13.53% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้มืระยะยาว 0.00 0.00% 0.00 -100% 18.30 -33.79% 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00% 0.00 -100% 0.78 -47.42% 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ       

ผลประโยชน์พนกังาน 25.07 12.91% 22.21 13% 19.67 162.65% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25.07 12.91% 22.21 -43% 38.75 5.83% 

รวมหนีสิ้น 217.73 -36.52% 342.99 7% 321.90 -11.59% 

ทุนเรือนหุน้       

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 

บาท 

300.00 0.00% 300.00 

 

- 300.00 

 

- 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้       

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 

บาท 

300.00 

 

0.00% 300.00 

 

20.00% 
  

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 

บาท 
    

250.00 

 

- 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 110.56 0.00% 110.56 - 110.56 - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 285.43 0.00% 285.43 - - - 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม       

จดัสรรแลว้       

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.00 0.00% 30.00 - 30.00 - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 57.43 260.87% 15.91 177% 5.74 -105.42% 
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    (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 783.43 5.60% 741.91 87% 396.30 39.23% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,001.16 -7.72% 1,084.90 51% 718.20 10.71% 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 731.65 -10.22% 814.92 8% 752.62 -3.07% 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ -395.36 -18.50% -485.13 12% (434.77) 1.69% 

กาํไรขั้นต้น 336.28 1.97% 329.79 4% 317.85 -8.91% 

รายไดอ่ื้น 12.72 39.18% 9.14 1% 9.02 -71.28% 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -45.43 -10.68% -50.86 -0.46% (51.10) -34.80% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -135.29 19.85% -112.88 -9% (124.30) -8.35% 

ตน้ทุนทางการเงิน  -203.66 -84.03% -1.28 -41% (2.16) -35.56% 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 168.08 -3.35% 173.91 16% 149.31 -8.40% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 36.56 8.38% -33.74 14% (29.71) -19.52% 

กาํไรสําหรับปี 131.51 -6.18% 140.17 17% 119.60 -5.15% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุน : - 
      

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ 

 - -  (9.92) 

 

 

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน       

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 - -  1.98  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี  - -  (7.94)  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 131.51 -6.17% 140.17 26% 111.67 -11.44% 

กาํไรต่อหุ้น       

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.22 -21.43% 0.28  0.24  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หน่วย : หุน้) 600.00  600.00  500.00  
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        (หน่วย:ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 168.08 173.91 149.31 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก

กจิกรรมดาํเนินงาน 

   

  หน้ีสูญ 0.01 0.51 4.26 

  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 0.41 (0.41)  

 หน้ีสงสยัจะสูญ 0.16 0.35  

  หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1.48) (2.80) (2.64) 

  ประมาณการรับคืนสินคา้ (โอนกลบั) (0.42) (1.28) (0.35) 

  ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 0.95 0.54 0.98 

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13.61 12.13 11.42 

  ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร - 0.29 2.98 

  ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.015   

  ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยถ์าวร - - - 

 ขาดทุนจากการขายสินคา้บาร์เทอร์ - - - 

 ขาดทุนจากการขายสินคา้อ่ืน -  0.67 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.12) 0.12 0.12 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยบ์าร์เทอร์ - - - 

 ตดัจ่ายลิขสิทธ์ิและนิตยสาร - - 0.38 

 ค่าเช่าล่วงหนา้ตดัจ่าย 0.63 0.54 1.33 

 รายไดอ่ื้น - - - 

 ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน (โอนกลบั) 2.87 2.54 2.26 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 36.56 33.74  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.20 1.28 2.16 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ

หนีสิ้นดาํเนินงาน 

202.50 187.72 187.72 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง      

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64.48 (47.28) 1.63 
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        (หน่วย:ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2561 2560 2559 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - - 

  สินคา้คงเหลือ 10.26 0.34 3.93 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3.69 (0.16) 2.83 

 การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นดาํเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35.84 (13.27) 17.44 

  รายไดรั้บล่วงหนา้ 146.06 57.40 (61.15) 

 เงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 127.48 184.76 137.55 

 จ่ายดอกเบ้ีย (0.20) (1.28) (2.16) 

 จ่ายภาษีเงินได ้ (35.01) (34.08) (31.95) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 92.26 149.40 103.44 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว (37.140) 33.53 (174.58) 

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (91.00) 1.00   

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน    - 

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.49 0.77 1.08 

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (0.53) (0.17) (0.69) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2.44 0.22 0.45 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (17.74) (7.28) (12.12) 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.91) (1.73) (0.95) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (144.40) 26.34 (186.79) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
-  - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
-  - - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (26.76) (9.44) 
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        (หน่วย:ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2561 2560 2559 

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (0.78) (0.70) (0.65) 

เงินสดรับจากหุน้สามญั - 335.43   

เงินสดจ่ายผูถื้อหุน้จากการลดทุน    - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (90.00) (130.00) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (90.78) 177.98 (10.10) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (142.91) 353.72 (93.45) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 413.99 60.27 153.71 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 271.02 413.99 60.27 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดัแสดงสินคา้และ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์และธุรกิจรับจา้งพิมพ์

โดยรายไดห้ลกัของของบริษทัฯ มาจากการจดังาน Bangkok International Motor Show ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  

 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวม 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2561 และ ปี 2560  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

สําหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายและบริการตามงบ

การเงินรวมเท่ากบั 731.65 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ 10.22   จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

การลดลงของรายไดก้ลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  

สาํหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั  336.28   ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.97 คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 45  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โดยสาเหตุหลกัจากกลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท่ีสามารถควบคุม

ตน้ทุนบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท)  2561 2560 % เปลีย่นแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  731.65 814.92 -10.22% 

    กาํไรข้ันต้น 

    อัตรากาํไรขัน้ต้น (%) 

336.28 

45 % 

329.79 

40 % 

+ 1.97% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 180.72 163.74 +10.37%  

    กาํไรสุทธิ 

    อัตรากาํไรสุทธิ (%) 

131.52  

17.98 % 

140.17 

17.20 % 

-5.42%  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

สาํหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 รายไดจ้ากการจดังานแสดงสินคา้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

7.95 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บงานจดักิจกรรม

ท่ีเป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 ไม่มีงานโครงการพิเศษดงักล่าว 

กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.94 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการส่ือ

โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์ ปรับตวัลดลงตามความตอ้งการตลาด  ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัคงเพิ่มรายไดจ้ากส่ือรูปแบบ

ใหม่ เพื่อเสริมและสร้างฐานผูอ่้านอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 

30.34 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีในปี 2560 บริษทัฯ มีงานรับจา้งพิมพท่ี์

เป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจา้งพิมพท่ี์เป็นโครงการพิเศษในช่วงน้ีนอ้ยลง 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 จาํนวน 

180.72  ล้านบาท เพิ่ม ข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักจากการ

ดาํเนินงานปกติของบริษทั 

ธุรกจิ 
ล้านบาท 

% เปลีย่นแปลง 
ปี 2561 ปี 2560 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 
628.86 683.24 -7.95%  

2. กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ 50.83 57.08  -10.94%  

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ 51.96 74.60 -30.34% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 731.65 814.92 -10.21% 
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กาํไรสุทธิ     

           กาํไรสุทธิในงบการเงินรวม ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 จาํนวน 131.52 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 17.98 ของรายได ้โดยลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.42  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน  

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,001.16 

ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.71 ของปี 2560โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ของ

ค่าบริการพื้นท่ีงาน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 40 ลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน และเงินสดและ

เงินฝากธนาคารลดลง จากการจ่ายเงินปันผล 

 

 หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 เท่ากับ 217.73 ล้าน

บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.52 ของปี 2560 โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดรั้บล่วงหน้าท่ีเก็บค่าบริการพื้นท่ี

ล่วงหนา้จากการจดังาน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 40 ลดลงจากปีก่อน  และมีการลดลงของ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จากเจา้หน้ีของตน้ทุนการจดังาน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 39  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 เท่ากบั 783.43 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.60  ของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน ทาํ

ใหก้าํไรสะสมเพิ่มข้ึน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง 

รวมสินทรัพย์ 1,001.16 1,084.90 - 7.71%  

รวมหนีสิ้น 217.73 342.99 -36.52% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 783.43 741.91 + 5.60% 



                    บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

หนา้ 74 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ด้วยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี

เป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  25 มกราคม 2562  

ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอ่ียมลาํเนา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพีระพงศ์ เอ่ียมลาํเนา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ี

บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

   

นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา  นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

 

 

นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา 

ประธานเจา้หนา้ปฏิบติัการ 

 























บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 85 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน) 

GPI Myanmar Co.,Ltd. 

1. คุณยทุธ  วรฉตัรธาร X  

2. นายปราจิน  เอ่ียมลาํเนา //  

3. นางรุจิโรจ  เอ่ียมลาํเนา /  

4. นายจาตุรนต ์ โกมลมิศร์ / / 

5. นายอโณทยั  เอ่ียมลาํเนา / / 

6. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา /  

7. พล. อ. ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ /  

8. นายกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม /  

9. ดร. ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี /  

 

 เคร่ืองหมาย ตาํแหน่ง 

       X   ประธานกรรมการบริษทั 

      //  รองประธานกรรมการบริษทั 

      /    กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 86 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ช่ือ-สกลุ/ตําแหน่ง 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

64 คุณวุฒิการศึกษา 

• นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

2535 - ปัจจุบนั 

• ประธานคณะทาํงาน 

• อนุกรรมการประสานการ

บริหารสาขา 

• กรรมการ  

• คณะกรรมการพฒันาวิชาชีพ

บญัชี 

• หุ้นส่วนสาํนกังานตรวจสอบ

ภายใน หุ้นส่วนสาํนกังาน

ตรวจสอบบญัชี 

• สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

• สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

• สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

• สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. เซอร์วิสเซส 

 

• สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 87 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดมี้การประเมินราคาทรัพยสิ์นในปี 2561 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 88 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

 

ไม่มี 


