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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสําหรับ 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

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

สินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลัทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

และธุรกิจรับจา้งพิมพโ์ดยรายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากการจดังาน Bangkok International Motor show ซึง

จดัขึนในช่วงเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม 

          ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2562 และปี 2561 ดงันี 

งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) Y 2562         Y 2561 %การเปลียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 719.33 731.65 -1.68 

   กาํไรขนัตน้ 288.65 336.28 -14.16 

   อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 40.13% 45.96%  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 172.31 180.72 -4.65 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 107.89 131.52 -17.97 

    อตัรากาํไรสุทธิ 15% 17.98%  

   

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

            สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการตามงบการเงินรวมเท่ากบั 

719.33 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ 1.68 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและ

บริการในกลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จากการจดักิจกรรมอืน ซึงมีการ

รับจา้งจดังานกจิกรรมนอ้ยลงในปี 2562 ส่งผลให้มีรายไดล้ดลงจากปี 2561  
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กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 

             สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีกาํไรขนัตน้เท่ากบั 288.65 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.16 

คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้ทีร้อยละ 40.13 ซึงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากกลุ่ม

ธุรกิจการจดัแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทีมีตน้ทุนสูงขึนจากค่าบริการพืนทีการจดังาน 

Bangkok International Motor Show ครังที 40 และการจดังาน Yangon International Motor Show ครังที 1 

ของบริษทัย่อย ณ ประเทศเมียนมา ซึงเป็นการจดังานครังแรก ส่งผลให้การควบคุมค่าใชจ้่ายยงัไม่คงที 

ทงัหมดนีส่งผลให้ กาํไรขนัตน้ ของบริษทัฯในปี 2562 ลดลงเมือเทียบกบัปี 2561 

ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

 

ธุรกิจ 
ลา้นบาท  

% การเปลียนแปลง Y 2562 Y 2561 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรม 

   ส่งเสริมการตลาด 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลั 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์

   รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 

617.53 

 

49.92 

51.88 

719.33 

628.86 

 

50.83 

51.96 

731.65 

-1.80 

 

-1.79 

-0.16 

-1.68 

 

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

              สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 รายไดจ้ากการจดังานแสดงสินคา้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.80 เมือเทียบ

กบัปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีในปี 2562 บริษทัฯ มีการจดักจิกรรมลดนอ้ยลง ส่งผลให้รายได้

ลดลงในกลุ่มนี 

กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือดิจิทัล 

              สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ลดลงเล็กนอ้ย 

คิดเป็นร้อยละ 1.79  เมือเทียบกบัภาพรวมในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการให้บริการสือโฆษณาในสือ

สิงพิมพเ์ดิม มีการปรับตวัลดลงตามความตอ้งการของตลาด ทงันีบริษทัฯ มีรายไดเ้พิมจากสือดจิิทลั  เช่น

แพลทฟอร์มเวบ็ไซด์และสือโซเชียลมีเดียต่างๆ เขา้มาทดแทน 
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กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

              สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิรับจา้งพิมพล์ดลงเล็กนอ้ยคดิเป็นร้อยละ 0.16

เมือเทียบกบัภาพรวมทงัปี 2561  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

                  บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 172.31 ลา้นบาท 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.65 จากปี 2561  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

              กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ในงบการเงินรวม สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 

107.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 15.00  ของรายได ้โดยลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.97 

จากปี 2561 

 

                 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน Y 2562 Y 2561 % เปลียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์

รวมหนีสิน 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

976.81 

199.50 

777.31 

1,001.16 

217.73 

783.43 

-2.43 

-8.37 

-0.78 

 

            สินทรัพย์ 

            สินทรัพยร์วมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 976.81 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

2.43 เมือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนทีลดลงในส่วนของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงลูกหนีการคา้ทีลดลง จากการนาํเงินสดจ่ายปันผลและการซือ

สินทรัพยเ์พิมขึน 
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หนีสิน 

            หนีสินรวมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 199.50 ลา้นบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

8.37 เมือเทียบกบัปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน รวมถึง

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ทีมีการลดลงเช่นเดยีวกนั 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

                ส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 777.31 ลา้นบาท ลดลงคิด

เป็นร้อยละ 0.78 เมือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจากปีก่อน

ประมาณ 6.1 ลา้นบาท 

 

 

                                                                                                                           -พีระพงศ์ เอียมลาํเนา- 

                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอียมลาํเนา 

                                                                                                                      ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบตัิการ 

                                                                                                                                                                    


