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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
สําหรับผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 

 

ภาพรวมธุรกิจ 
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจัดแสดงสินคำ้และ

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวกบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์และธุรกิจรับจำ้งพิมพ์
โดยรำยไดห้ลกัของของบริษทัฯ มำจำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show ซ่ึงจัดข้ึนในช่วงประมำณเดือน
มีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี  

 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงนิรวม 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวมในไตรมำส 1 ส ำหรับปี ส ำหรับปี 2562 และ ปี 2561  ดงัน้ี 
 

 
 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเทำ่กบั 378.35 ลำ้นบำท 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.87   จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำยไดก้ลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้
และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด จำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 40 และกำรจัดงำน Yangon 
International  Motor Show คร้ังท่ี 1 ของบริษทัยอ่ย ณ ประเทศเมียนมำ  
 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  มีนำคม 2562 บริษทัฯ มีก  ำไรขำดทุนขั้นตน้เท่ำกบั  185.37   ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 4.72 คิดเป็น
อตัรำก  ำไรขั้นตน้ที่ร้อยละ 49  ซ่ึงลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยสำเหตุหลกัจำกกลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้
และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ทีมี่ตน้ทุนสูงข้ึนจำกค่ำบริกำรพื้นท่ีกำรจดังำน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 40 
กำรจดังำนครบรอบคร้ังท่ี 40  และกำรจดังำน Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 1 ของบริษทัยอ่ย ณ ประเทศเมียนมำ 
ซ่ึงเป็นกำรจดังำนคร้ังแรก ท ำใหก้ำรควบคุมเร่ืองของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยยงัไม่คงท่ี ท  ำใหก้  ำไรขั้นตน้ลดลง 

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 31 มีนำคม 2562 31 มีนำคม 2561 % เปล่ียนแปลง

รายได้จาการขายและบริการ 378.35 354.01 6.87%
     ก าไรขั้นต้น 185.37 194.56 -4.72%
    อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 49.00% 54.96%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.93 47.36 11.76%
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 113.17 119.31 -5.15%
    อตัรำก ำไรสุทธิ 29.91% 33.70%



 

-2 - 
 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนำคม 2562 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.32 จำกช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรปันรำยได้ค่ำบริกำรพื้นท่ีของกำรจัดงำน Bangkok 
International Motor Show คร้ังท่ี 40 ของไตรมำส 1 ปี 2562  สูงกว่ำไตรมำส 1 ปี 2561 ดว้ยช่วงเวลำในกำรจัดงำนของไตร
มำส 1 ปี 2562 มีจ ำนวนวนัมำกกว่ำปี 2561 และในไตรมำส 1 ปี 2562 มีกำรจดังำน Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 
1 ของบริษทัยอ่ย ณ ประเทศเมียนมำ ซ่ึงในไตรมำส 1 ปี 2561 ไม่มี ส่งผลใหมี้รำยไดสู้งข้ึนในกลุ่มน้ี 

 
กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนำคม 2562 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่สูงข้ึนเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.48 
จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำในส่ือส่ิงพิมพเ์ดิม  ปรับตวัลดลงตำมควำม
ตอ้งกำรตลำด  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีรำยไดเ้พิ่มจำกส่ือรูปแบบใหม่ เช่นเวป็ไซทแ์ละโซเชียลมีเดีย เขำ้มำทดแทน 
 
กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนำคม 2562 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 43.88 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อนโดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่ในปี 2561 บริษทัฯ มีงำนรับจ้ำงพิมพ์ที่เป็นโครงกำรพิเศษ แต่ในปี 2562 มีงำนรับจ้ำง
พิมพท์ี่เป็นโครงกำรพิเศษในช่วงน้ีนอ้ยลง 

 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนำคม 2562 จ ำนวน 52.93  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อย
ละ 11.76 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน สำเหตุหลกัจำกกำรปรับกำรค ำนวณค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนตำมกฎหมำย
ใหม่ และกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทั 
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ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี     
           ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี ในงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนำคม 2562 จ ำนวน 113.17 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ 29.91 ของรำยได ้โดยลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.15  จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
 
 
 
 
 
 
สินทรัพย์ 
 
สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31  มีนำคม 2562 เท่ำกบั 1,246.39 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24.49 

ของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษทัฯ มีลูกหน้ีกำรคำ้ของค่ำบริกำรพื้นท่ีงำน Bangkok International Motor 
Show คร้ังท่ี 40  เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
 หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงินรวม ณวนัที่ 31  มีนำคม 2562 เท่ำกบั 403.79 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของปี 
2561 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น จำกเจ้ำหน้ีของต้นทุนกำรจัดงำน Bangkok 
International Motor Show คร้ังท่ี 40  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่  31  มีนำคม 2562 เท่ำกบั 842.60 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.55  

ของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก   บริษทัฯ มีก  ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน ท ำใหก้  ำไรสะสมเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 

-พีระพงศ์  เอี่ยมล ำเนำ- 
นำยพีระพงศ ์เอี่ยมล ำเนำ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบติักำร 


