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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 3 สินสุดวนัที 30 กันยายน 2561 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

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

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์

โดยรายไดห้ลกัของของบริษทัฯ มาจากการจดังานBangkokInternationalMotorShowซึงจัดขึนในช่วงประมาณเดือนมีนาคม

ถึงเดือนเมษายนของทุกปี  

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในงวด 9 เดือน  สาํหรับปี 2561 และ ปี 2560 สามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

สิ นสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั 680.07 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 

1.29 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของรายไดก้ลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา้และกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด จากการจดังานBangkokInternationalMotorShow ครังที 39  

 

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้  

สิ นสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขาดทุนขนัตน้เท่ากบั  338.16 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 6.78 คิดเป็น

อตัรากาํไรขนัตน้ทีร้อยละ 49.72 ซึงเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากกลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดง

สินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทีมีรายไดเ้พิมขึน  

 

  

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) ม.ค – ก.ย2561 ม.ค – ก.ย 2560 % เปลยีนแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  680.07 671.43 +1.29% 

    กาํไรขนัต้น 

    อัตรากาํไรขันต้น (%) 

338.16  

49.72 % 

316.69  

47.17 % 

+6.78% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125.17 124.51 +0.53%  

    กาํไรสุทธ ิ

    อัตรากาํไรสุทธิ (%) 

176.45  

25.95 % 

158.37 

23.59 % 

+11.42%  
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ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจดงัมีรายละเอียดดงันี 

 
 
กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

สิ นสุดวนัที 30 กนัยายน2561 รายไดจ้ากการจดังานแสดงสินคา้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 6.80 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบริษทัฯ มีการจัดงานBangkokInternationalMotorShowครังที 39 โดยมีรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการพืนทีเพิมสูงขึน 

 

กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่ 

สิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.83 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใหบ้ริการสือโฆษณาในสือสิงพิมพ ์ ปรับตวัลดลงตามความตอ้งการ

ตลาด  ทงันีบริษทัฯ ยงัคงเพิมรายไดจ้ากสือรูปแบบใหม่ เพือเสริมและสร้างฐานผูอ้่านอยา่งต่อเนืองในอนาคต 

 
กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

สิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 40.46  จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีในปี 2560 บริษทัฯ มีงานรับจ้างพิมพ์ทีเป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจ้าง

พิมพที์เป็นโครงการพิเศษในช่วงนีนอ้ยลง 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร สิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 จาํนวน 125.17 ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นร้อย

ละ 0.53 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนสาเหตุหลกัจากการดาํเนินงานปกติของบริษทั 

 

 

 

 

ธุรกจิ 
ล้านบาท 

% เปลยีนแปลง 
ม.ค – ก.ย 2561 ม.ค – ก.ย 2560 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 
604.63 566.12 +6.80% 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ 39.22 44.49 -11.83% 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ 36.21 60.81 -40.46% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 680.07 671.43 +1.29% 

รายไดอื้น 7.66 6.46 +18.59% 

รายได้รวม 687.72 677.88 +1.45% 
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กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิในงวดปีสิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 จาํนวน 176.45 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 

25.95 ของรายไดร้วม โดยเพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 11.42 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากทีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจัด

งานแสดงสินคา้เพิมขึนในปี 2561 และสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าบริการ

พืนทีจดัแสดงงาน ค่าโฆษณา  เป็นตน้ 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

 

สินทรัพย์ 

 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 908.89 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.22 ของปี 2560โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการทีบริษทัฯ ไดรั้บชาํระหนีจากลูกหนีการคา้ของค่าบริการพืนทีงานBangkokInternationalMotorShow

ครังที 39 ทาํใหลู้กหนีลดลง และเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จากการจ่ายเงินปันผล 

 

 หนีสิน 

หนีสินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 80.53ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 76.52 ของปี 2560 โดยสาเหตุหลกั

มาจากรายไดรั้บล่วงหนา้ทีเกบ็ค่าบริการพืนทีล่วงหนา้จากการจดังาน BangkokInternationalMotorShowครังที 39 ลดลงจาก

การทีมีการจัดงานเสร็จเรียบร้อยแลว้  และมีการลดลงของเจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน จากเจ้าหนีของตน้ทุนการจัดงาน

BangkokInternationalMotorShowครังที 39  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 828.36 ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของปี 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิมขึน ทาํใหก้าํไรสะสมเพิมขึน 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 30 กนัยายน2561 31 ธันวาคม 2560 % เปลยีนแปลง 

รวมสินทรัพย์ 908.89 1,084.9 -16.22%  

รวมหนีสิน 80.53 343.0 -76.52% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 828.36 741.9 +11.65% 

-พีระพงศ์  เอียมลาํเนา- 

นายพีระพงศ ์เอียมลาํเนา 

ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบติัการ 


