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ภาพรวมธุรกิจ 

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

สินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลัทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

และธุรกิจรับจา้งพิมพโ์ดยรายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากการจดังานจดัแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด อาทิเช่น Bangkok International Motor Show (BIMS), Bangkok Used Car Show, Yangon 

International Motor Show and Digital Motor Sport   เป็นตน้ 

ภาวะเศรษฐกิจ 

               แนวโนม้เศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1/2563 มีการหดตวัอย่างเห็นไดช้ดัเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ซึงสาเหตุหลกัมาจากการแพร่ระบาดของเชือโรคไวรสั COVID-19 ซึงไดมี้การแพร่ระบาดไปทวัโลก

ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศทวัโลกประกาศใชม้าตราการห้ามคนเขา้ออกประเทศ (Shutdown) และการ

ปิดเมือง (Lockdown) รวมถึงมาตราการรักษาระยะห่างระหว่างกนั (Social Distancing) มีผลให้เกิดการชะลอ

การลงทุนในภาคเอกชนรวมถึงการจบัจ่ายของภาคครัวเรือน ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิงธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมการท่องเทียว อาทิเช่น โรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงธุรกจิจดั

แสดงสินคา้ประเภทต่าง ๆ ทีมีการรวมกลุ่มกนั อย่างไรกต็าม การบริโภคในส่วนสินคา้ไม่คงทนบางประเภท

ขยายตวัสูงขึนเนืองมาจากการเร่งซือสินคา้อุปโภคบริโภคเพือกกัตนุจากความกงัวลในมาตราการการจาํกดั

เวลาการเขา้ออกทีอยู่อาศยัอนัเนืองมาจากการระบาดของ COVID-19 ทงันีเชือว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการหดตวั

มากทีสุดในช่วงครึงปีแรกของปี 2563 เนืองจากตวัเลขผูต้ิดเชือภายในประเทศมีแนวโนม้ทีจะสามารถ

ควบคุมไดเ้มือเปรียบเทียบกบัตวัเลขผูต้ิดเชือจากประเทศในทวีปยุโรปทีมีอตัราการเติบโตของผูต้ดิเชือ

เพิมขึนอย่างรวดเร็ว 

           ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตใ์นปี 2562 มียอดขายทงัสิน 1,007,552 คนั ลดลง 3.3% เมือเทียบกบัปี 

2561 การลดลงของตลาดรถยนตใ์นปี 2562 เป็นผลมาจากหลายปัจจยั อาทิเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจซึง

ส่งผลต่อความมนัใจในการซือรถยนต ์และปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกจากความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่าง

สหรัฐและจีน ส่วนในปี 2563 ยอดขายรถยนตใ์นช่วง 2 เดอืนแรกอยู่ที 139,959 คนั ลดลง 12.8% เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม 

          ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 ดงันี 

งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) ไตรมาส 

 1/2563 

        ไตรมาส    

          1/2562 

% 

การเปลียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 27.03 378.35 (92.85) 

   กาํไรขนัตน้ (23.80) 185.37 (112.84) 

   อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 
(88.06) 49.00  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 42.16 52.93 (20.36) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (59.06) 113.17 (152.19) 

    อตัรากาํไรสุทธิ (%) (218.46) 29.91  

   

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

            สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการตามงบการเงินรวมเท่ากบั 

27.03 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ 92.85% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและ

บริการในกลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึงไดมี้การเลือนการจดังาน 

BIMS ครังที 41 จากวนัที 23 มีนาคม - 5 เมษายน เป็นวนัที 13-26 กรกฎาคม 2563 เนืองมาจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว ้

 

กาํไร(ขาดทุน) ขนัตน้ 

             สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีกาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ เท่ากบั -23.80 ลา้นบาท ลดลงร้อย

ละ 112.84  ซึงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจการจดัแสดงสินคา้

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทีไดมี้การเลือนการจดังาน BIMS ครังที 41 ประจาํปี 2563 จากวนัที  23 

มีนาคม – 5 เมษายน  เป็นวนัที 13-26 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้บริษทัไม่ไดมี้รายไดเ้ขา้มาในช่วงไตรมาส 1 

และ ไตรมาส 2 ของปี 2563 
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ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

              กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

              สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 รายไดจ้ากการจดังานแสดงสินคา้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 96.89 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเลือนจดังาน BIMS ครังที 41 ประจาํปี 2563 อนั

เนืองมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

               กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือดิจิทัล 

              สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือรูปแบบใหม่ลดลงเล็กนอ้ย คิด

เป็นร้อยละ 23.35  เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 โดยมีสาเหตมุาจากปัจจยัหลกั คือ การระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ลูกคา้ชะลอในการใชง้บประมาณในการโฆษณา 

 

              กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

              สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิรับจา้งพิมพล์ดลงคดิเป็นร้อยละ 41.73 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้หลายภาคธุรกิจ

มีกาํลงัซือลดนอ้ยลง 

 

 

 

ธุรกิจ 
ลา้นบาท  

%  

การเปลียนแปลง 
 ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรม 

   ส่งเสริมการตลาด 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลั 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์

   รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 

11.02 

 

9.37 

6.64 

27.03 

354.72 

 

12.22 

11.40 

378.34 

(96.89) 

 

(23.35) 

(41.73) 

(92.85) 
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              ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

                  บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 42.16 ลา้นบาท 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.36 จากปีช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเลือนการจดังาน BIMS ครัง

ที 41 เนืองมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีค่าใชจ้่ายในการโฆษณาลดลงใน

ไตรมาสนี 

 

              กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

              กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ในงบการเงินรวม สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ขาดทุนสุทธิ

รวมจาํนวน 59.06 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ -218.46  ของรายได ้ 

 

 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 
1/2563 

สินสุดปี 

 2562 

%  

เปลียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์

รวมหนีสิน 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

1,168.01 

497.75 

670.26 

976.81 

199.50 

777.31 

19.57 

149.50 

(13.77) 

 

 

            สินทรัพย์ 

            สินทรัพยร์วมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 1,168.01 ลา้นบาท เพิมขนึคิดเป็นร้อย

ละ .   เมือเทียบกบัสินสุดปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการการเพิมขึนของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และลูกหนีการคา้ เนืองจากมีการรับเงินล่วงหนา้ค่าบริการพืนทีจากการจดักจิกรรม BIMS 

ครังที 41 ประจาํปี 2563              
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            หนีสิน 

            หนีสินรวมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 497.75 ลา้นบาท เพิมขึนคดิเป็นร้อยละ 

149.  เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2562 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึนของรายไดร้ับล่วงหนา้จากการจดั

กิจกรรม BIMS ครังที 41 ประจาํปี 2563 โดยคดิเป็นจาํนวนเพิมขึนประมาณ 222 ลา้นบาท จากสินงวดปี 

2562 

 

            ส่วนของผู้ถือหุ้น 

                ส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 670.26 ลา้นบาท ลดลงคดิเป็น

ร้อยละ 13.77  เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลง

ประมาณร้อยละ 207 เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2562 

 

 

 

                                                                                                                           -พีระพงศ์ เอียมลาํเนา- 

                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอียมลาํเนา 

                                                                                                                      ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบตัิการ 

                                                                                                                                                                    


