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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานรวมไตรมาสท่ี 3 และงวดเก้าเดือน ปี 2560 
 

ภาพรวมธรุกิจ 
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “GPI”) ประกอบธุรกจิจดัแสดงสนิคำ้และ

กจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด และธุรกจิสื่อสิง่พมิพ์และสื่อรูปแบบใหม่ที่เกีย่วกบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ และธุรกจิรบัจำ้ง
พิมพ์ โดยรำยได้หลักของของบริษัทฯ มำจำกกำรจดังำน Bangkok International Motor Show ซึ่งจดัขึ้นในช่วง
ประมำณเดอืนมนีำคมถงึเดอืนเมษำยนของทุกปี ซึง่รำยไดจ้ำกงำนดงักล่ำวทีค่ดิเป็นประมำณรอ้ยละ 70 ของรำยไดร้วม
ในงวดปี 2557 - 2559 ทัง้นี้รำยไดจ้ำกงำนดงักล่ำวจะถูกรบัรูใ้นไตรมำส 1 และไตรมำส 2 จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง
ทีจ่ะมรีำยไดล้ดลงในไตรมำส 3 และ 4 ซึง่ถอืเป็นควำมผนัผวนของรำยไดใ้นแต่ละไตรมำสของบรษิทัฯ 

 
สรปุผลการดาํเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ งวดสำมเดอืนส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2559 ไตรมำส 2 ปี 2560 และไตรมำส 3 ปี 
2560 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

หน่วย: ลำ้นบำท 
ไตรมาส 3 

ปี 2559 
ไตรมาส 2 

ปี 2560 
ไตรมาส 3 

ปี 2560 
% เทียบกบั

ไตรมาสก่อน 
% เทียบกบั 

ปีก่อน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 40.59 325.36 44.58 (86.30%) 9.83%  
ก ำไร (ขำดทุน) ข ัน้ตน้ (2.03) 156.72 (3.10) (101.98%) (52.57%)  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (30.58) 92.39 (28.53) (130.88%) 6.69% 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 

ในไตรมำสที ่3 ปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเท่ำกบั 44.58 ลำ้นบำท ซึง่ลดลงรอ้ยละ 86.30 
จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจดังำน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นรำยได้หลกัของ
บรษิทัฯ จะถูกรบัรู้ในไตรมำส 1 และไตรมำส 2 จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดล้ดลงในไตรมำส 3 เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อน 
ซึง่เป็นปกตสิ ำหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะเพิม่งำนแสดงสนิคำ้และจดักจิกรรมในช่วงเวลำอื่นๆ ของปีอย่ำงต่อเน่ือง 
และยงัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิสือ่สิง่พมิพแ์ละสื่อรูปแบบใหม่เพื่อลดควำมผนัผวนของรำยไดใ้นแต่ละไตรมำส โดยในไตรมำส
ที ่3 ปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.83 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกกำรเพิม่งำน
ใหม ่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ และก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2560 บรษิัทฯ มีขำดทุนสุทธเิท่ำกบั 28.53 ลำ้นบำท ซึ่งขำดทุนลดลงรอ้ยละ 6.69 จำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน และขำดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 130.88 จำกไตรมำสทีผ่่ำนมำ และบรษิทัฯ มขีำดทุนขัน้ต้นเท่ำกบั 3.10 
ลำ้นบำท ซึง่ขำดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.57 จำกชว่งเดยีวกนัของปีก่อน และขำดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 101.98 จำกไตรมำสที่
ผ่ำนมำ จำกกำรที่บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรจดังำนแสดงสนิค้ำลดลงในไตรมำส 3 ท ำให้รำยไดอ้ำจจะไม่ครอบคลุมถึง
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยประจ ำ เช่น เงนิเดอืนพนักงำน ดงันัน้กำรเปรยีบเทยีบงบ
กำรเงนิของบรษิัทฯ รำยไตรมำสอำจจะไม่สะทอ้นผลประกอบกำรที่แท้จรงิของบรษิัทฯ จงึควรเปรยีบเทยีบรำยปีหรอื
เปรยีบเทยีบไตรมำสเดยีวกนัของแต่ละปี 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะขยำยธุรกจิเพื่อเพิม่รำยไดใ้นช่วงไตรมำส 3 และไตรมำส 4 ดงัทีก่ล่ำวไปในขำ้งต้น

เพื่อลดควำมผนัผวนของผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ งวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 และวันที่ 30 กันยำยน 2560 

สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

หน่วย: ลำ้นบำท 
งวดเก้าเดือนส้ินสดุ 
30 กนัยายน 2559 

งวดเก้าเดือนส้ินสดุ 
30 กนัยายน 2560 

% เทียบกบัปีก่อน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 659.50 671.43 1.81%  
ก ำไร (ขำดทุน) ข ัน้ตน้ 308.01 316.69 2.82%  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 142.10 158.37 11.45% 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 

ในงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเทำ่กบั 671.43 ลำ้นบำท 
ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.81 จำกงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2559 โดยมสีำเหตุมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำก
กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำดและงำนรบัจำ้งพมิพ ์ในรูปแบบอื่นเพิม่ขึน้ เช่น งำนพมิพไ์ดอำรภีำพวำดฝีพระหตัถ์
สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู และงำนพมิพ ์สคส เป็นตน้ ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรจดังำน
แสดงสนิคำ้ลดลงจำกกำรปรบักำรจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ช่ำในงำน Bangkok International Motor Show ท ำใหพ้ืน้ทีข่ำยลดลง 
และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำนิตยสำรและโทรทศัน์ปรบัตวัลดลงตำมกำรลดลงของควำมตอ้งกำรตลำด 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ และก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ

ในงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2560 บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เทำ่กบั 316.69 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.82 จำกงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2559 และบรษิัทฯ มีก ำไรสุทธเิท่ำกบั 158.37 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 11.45 จำกงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มตี้นทุนและค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบรหิำรทีล่ดลงจำกกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ รวมถงึมกีำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูลดลง 
จำกกำรควบคุมกำรใหส้นิเชื่อแก่ลกูคำ้ เป็นตน้ 

 
 

 
 

นำยพรีะพงศ ์เอีย่มล ำเนำ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

 


