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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

สําหรับผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 สินสุดวนัที 31 มีนาคม ปี 2561 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจัดแสดงสินคา้และ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์

โดยรายได้หลกัของของบริษทัฯ มาจากการจัดงานBangkok International Motor Showซึงจัดขึนในช่วงประมาณเดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในไตรมาส 1 สาํหรับปี 2561 และ ปี 2560สามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

สิ นสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั 354.0 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 17.4

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของรายไดก้ลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด จากการจดังาน Bangkok International Motor Show ครังที 39 และกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ์ จากการรับจ้างพิมพ์งาน

ในรูปแบบอืนเพิมขึน เช่น งานพิมพไ์ดอารี และงานพิมพ ์สคส เป็นตน้ 

 

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้  

สิ นสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขาดทุนขนัตน้เท่ากบั 194.6 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 19.3 คิดเป็น

อตัรากาํไรขนัตน้ทีร้อยละ 55.0 ซึงเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากกลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดง

สินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทีมีรายไดเ้พิมขึน และควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

  

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 31 มนีาคม 2561 31 มนีาคม 2560 % เปลยีนแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  354.0 301.5 +17.4% 

    กาํไรขนัต้น 

    อัตรากาํไรขันต้น (%) 

194.6 

55.0% 

163.1 

54.1% 

+19.3% 

+0.9% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.4 47.1 +0.6% 

    กาํไรสุทธ ิ

    อัตรากาํไรสุทธิ (%) 

119.3 

33.5% 

94.5 

31.1% 

+26.2% 

+2.4% 
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ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจดงัมีรายละเอียดดงันี 

 
 
กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม2561 รายไดจ้ากการจดังานแสดงสินคา้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 16.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบริษทัฯ มีการจดังาน Bangkok International Motor Show ครังที 39 โดยมีรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการพืนทีเพิมสูงขึน 

 

กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่ 

สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.9  จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใหบ้ริการสือโฆษณาปรับตวัลดลงตามการลดลงของความตอ้งการ

ตลาด เนืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลทีไม่ทนัต่อเหตุการณ์เมือเปรียบเทียบกบัสือออนไลน์ หรือสืออืนๆ ทีสามารถถึงขอ้มูลไดง่้าย

และรวดเร็วกว่า ทงันีบริษทัฯ ยงัคงเพิมรายไดจ้ากสือรูปแบบใหม่ เพือเสริมและสร้างฐานผูอ้่านอยา่งต่อเนืองในอนาคต 

 
กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพเ์พิมขึนคิดเป็นร้อยละ 73.4  จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีบริษทัฯ รับจา้งพิมพง์านในรูปแบบอืนเพิมขึน เช่น งานพิมพไ์ดอารี และงานพิมพ์ สคส 

เป็นตน้ 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เพิมขึน จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.6 สาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานทีปรับเงินเดือนขึนตามปกติ 

 

 

 

ธุรกจิ 
ล้านบาท 

% เปลยีนแปลง 
31 มนีาคม 2561 31 มนีาคม 2560 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 
321.5 277.0 +16.1% 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ 12.2 12.8 -4.9% 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ 20.3 11.7 +73.4% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 354.0 301.5 +17.4% 

รายไดอื้น 1.9 2.1 -10.2% 

รายได้รวม 355.9 303.6 +17.2% 
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ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินในงวดปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 96.95 จากงวดปีสิ นสุดวนัที 31 

มีนาคม  2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิในงวดปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561จาํนวน 119.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 33.5 

ของรายไดร้วม โดยเพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 26.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการทีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจัดงานแสดง

สินคา้และงานรับจา้งพิมพ ์เพิมขึนในปี 2561 และสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น ค่าบริการพืนทีจดัแสดงงาน ค่าโฆษณา  เป็นตน้ 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 1,220.6 ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของปี 2560 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการทีบริษัทฯ  มีเงินลงทุนชัวคราว เพิมขึนจากการเก็บเงินค่าบริการพืนทีในการจัดงาน Bangkok 

International Motor Show ครังที 39 จากลูกคา้ 

 

 หนีสิน 

หนีสินรวม ณ วนัที 31มีนาคม 2561 เท่ากบั 359.4ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของปี 2560 โดยสาเหตุหลกัมา

จากการเพิมขึนของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จากเจา้หนีของตน้ทุนการจดังาน Bangkok International Motor Show ครังที 

39 และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 31มีนาคม 2561 เท่ากบั 861.2 ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 16.1 ของปี 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิมขึน ทาํใหก้าํไรสะสมเพิมขึน 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 % เปลยีนแปลง 

รวมสินทรัพย์ 1,220.6 1,084.9 +12.5% 

รวมหนีสิน 359.4 343.0 +4.8% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 861.2 741.9 +16.1% 

-พีระพงศ์  เอียมลาํเนา- 

นายพีระพงศ ์เอียมลาํเนา 

ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบติัการ 


