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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

สําหรับผลการดําเนินงาน ประจาํปี 1 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

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

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์และธุรกิจรับจา้งพิมพ์

โดยรายไดห้ลักของของบริษทัฯ มาจากการจัดงาน Bangkok International Motor Show ซึงจัดขึนในช่วงประมาณเดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  

 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 61 และ ปี   สามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

สาํหรับปี 2561 สิ นสุด ณ วนัที 31  ธนัวาคม  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการตามงบการเงินรวมเท่ากบั 

731.65 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ .    จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายไดก้ลุ่มธุรกิจการจัด

งานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

 

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้  

สาํหรับปี 2561 สิ นสุด ณ วนัที 31  ธนัวาคม  บริษทัฯ มีกาํไรขาดทุนขนัตน้เท่ากบั  336.28   ลา้นบาท เพิมขึน

ร้อยละ .  คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้ทีร้อยละ   ซึงเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากกลุ่มธุรกิจ

การจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทีสามารถควบคุมตน้ทุนบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

  

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท)  2561 2560 % เปลยีนแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  731.65 814.92 -10.22% 

    กาํไรขนัต้น 

    อัตรากาํไรขันต้น (%) 

336.28 

45 % 

329.79 

40 % 

+ 1.97% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 180.72 163.74 +10.37%  

    กาํไรสุทธ ิ

    อัตรากาํไรสุทธิ (%) 

131.52  

17.98 % 

140.17 

17.20 % 

-5.42%  
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ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจดงัมีรายละเอียดดงันี 

 
 
กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

สําหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธันวาคม 2561 รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าลดลงคิดเป็นร้อยละ .  จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บงานจดักิจกรรมทีเป็นโครงการพิเศษ แต่

ในปี 2561 ไม่มีงานโครงการพิเศษดงักล่าว 

 

กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่ 

สาํหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 10.94 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใหบ้ริการสือโฆษณาในสือสิงพิมพ ์ ปรับตวัลดลงตาม

ความตอ้งการตลาด  ทงันีบริษทัฯ ยงัคงเพิมรายไดจ้ากสือรูปแบบใหม่ เพือเสริมและสร้างฐานผูอ้่านอยา่งต่อเนืองในอนาคต 

 
กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

สําหรับปี 2561 สิ นสุดวันที 31  ธันวาคม 2561 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ลดลงคิดเป็นร้อยละ .  จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีในปี  บริษทัฯ มีงานรับจา้งพิมพที์เป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 

 มีงานรับจา้งพิมพที์เป็นโครงการพิเศษในช่วงนีนอ้ยลง 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธันวาคม 2561 จาํนวน 180.72  ลา้นบาท 

เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 10.37 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนสาเหตุหลกัจากการดาํเนินงานปกติของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิ 
ล้านบาท 

% เปลยีนแปลง 
ปี  ปี  

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 
628.86 683.24 -7.95% 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ 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 สิ นสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1.52 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ

เท่ากบั ร้อยละ 7.98 ของรายได ้โดยลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.42  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  

 

 

 

สินทรัพย์ 

 

สินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,001.16 ลา้นบาท ลดลงคิด

เป็นร้อยละ 7.71 ของปี 2560โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีบริษัทฯ มีลูกหนีการค้าของค่าบริการพืนทีงาน Bangkok 

International Motor Show ครังที 40 ลดลง เมือเทียบกบัปีก่อน และเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จากการจ่ายเงินปันผล 

 

 หนีสิน 

หนีสินรวมตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 7.73 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็น

ร้อยละ .52 ของปี  โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดรั้บล่วงหน้าทีเกบ็ค่าบริการพืนทีล่วงหนา้จากการจดังาน Bangkok 

International Motor Show ครังที 40 ลดลงจากปีก่อน  และมีการลดลงของเจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน จากเจ้าหนีของตน้ทุน

การจดังาน Bangkok International Motor Show ครังที   

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2561 สิ นสุดวนัที 31  ธันวาคม 2561 เท่ากบั 3.43 ลา้นบาท เพิมขึน

คิดเป็นร้อยละ .60  ของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิมขึน ทาํใหก้าํไรสะสมเพิมขึน 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) ปี  ปี  % เปลยีนแปลง 

รวมสินทรัพย์ 1,001.16 1,084.90 - 7.71%  

รวมหนีสิน 217.73 342.99 -36.52% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 783.43 741.91 + 5.60% 

-พีระพงศ์  เอียมลาํเนา- 

นายพีระพงศ ์เอียมลาํเนา 

ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบติัการ 


