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ภำพรวมธุรกิจ 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดั
แสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลัท่ีเก่ียวกบัอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์โดยรำยไดห้ลกัของบริษทัฯ มำจำกกำรจัดงำนจดัแสดงสินค้ำและกิจกรรม

ส่งเสริมกำรตลำด อำทิ เช่น บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนลมอเตอร์โชว ์บำงกอกยสูคำร์โชว ์ ยำ่งกุง้มอเตอร์โชว ์
และ ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต เป็นตน้ 

ภำวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยไตรมำส 2/2563 โดยขอ้มูลจำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย รำยงำนว่ำ ภำคธุรกิจส่วน
ใหญ่มองว่ำเศรษฐกิจไทยหดตวัในทุกภำคธุรกิจ โดยรำยไดภ้ำคบริกำรลดลง  93% จำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 เป็นส ำคญั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรท่องเท่ียว รำยไดภ้ำคกำรคำ้ลดลง 86% หด
ตวัจำกก ำลงัซ้ือท่ีลดลง และกำรปิดหำ้งสรรพสินคำ้ชัว่ครำวจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 นอกจำกน้ี

รำยไดภ้ำคอสงัหำริมทรัพยแ์ละก่อสร้ำงลดลง 60% หดตวัตำมก ำลงัซ้ือท่ีลดลงจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ขณะท่ีภำคก่อสร้ำงหดตวัตำมกำรชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ของผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
และสุดทำ้ยรำยไดจ้ำกภำคกำรผลิตลดลง 57% หดตวัตำมค ำสัง่ซ้ือท่ีลดลงและกำรขำดแคลนวตัถุดิบจำกกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 และจำกผลส ำรวจจำกธุรกิจหลำยภำคส่วนมีควำมเห็นว่ำเศรษฐกิจไทยในไตร
มำส 2 จะมีกำรหดตัวมำกท่ีสุดโดยจะเร่ิมมีกำรทรงตัวและค่อยๆฟ้ืนตัวตำมล ำดับ ส ำหรับควำมเส่ียง
เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงปีหลงัคำดว่ำเศรษฐกิจอำจติดลบเกิน 10% แต่ไม่เกิน 20% 

ในส่วนของสภำวะตลำดรถยนตใ์นช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 มียอดขำยทั้งส้ิน 270,591 คนั ลดลง 

38.18% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 กำรลดลงของยอดขำยรถยนต์ในปี 2563 เป็นผลมำจำกปัจจยั
หลกัคือ กำรระบำดของเช้ือ COVID-19 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคชะลอกำรใชจ่้ำยในสินค้ำประเภทท่ีมีรำคำต่อช้ิน
สูง อำทิ เช่น รถยนตแ์ละอสงัหำริมทรัพย ์เป็นตน้  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม 
          ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวมเปรียบเทียบไตรมำส 2 ปี 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

งบก ำไรขำดทุน (ลำ้นบำท) ไตรมำส 
 2/2563 

        ไตรมำส    
          2/2562 

% 
กำรเปล่ียนแปลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 41.64 645.77 (93.55) 
   ก  ำไรขั้นตน้ (35.69) 313.47 (111.39) 
   อตัรำก  ำไรขั้นตน้ (%) (85.71) 48.54 (276.58) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 82.14 88.63 (7.32) 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด (114.39) 184.36 (162.05) 
    อตัรำก ำไรสุทธิ (%) (274.71) 28.55 (1062.21) 

   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั
41.64 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 93.55% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรในกลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ซ่ึงไดม้ีกำรเล่ือนกำรจดังำน  

Bangkok Internatioanl Motor Show (BIMS) คร้ังท่ี 41 เป็นวนัท่ี 15 กรกฏำคม 2563 เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลใหก้ำรรับรู้รำยไดจ้ำกธุรกิจหลกัไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว  ้

ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ มีกำรขำดทุนขั้นตน้เท่ำกบั 35.69 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 
111.39  ซ่ึงลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยสำเหตุหลกัจำกกลุ่มธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ท่ีไดม้ีกำรเล่ือนกำรจดังำน  BIMS คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกวนัท่ี 25 

มีนำคม เป็นวนัท่ี 15 กรกฏำคม 2563 ส่งผลให้บริษทัไม่ไดม้ีรำยไดเ้ขำ้มำในช่วงไตรมำส 1 และ ไตรมำส 2 
ของปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 82.14 ลำ้นบำท 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.32 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธล์ดลง 
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ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ในงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ขำดทุนสุทธิ
รวมจ ำนวน 114.39 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ -274.71  ของรำยได ้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

              กลุ่มธุรกจิกำรจดังำนแสดงสินค้ำและกจิกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 98.06 เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเล่ือนจัดงำน  Bangkok International Motor Show 
(BIMS) คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2563 อนัเน่ืองมำจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19 

              กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือดิจทิัล 

              ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 26.75  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรระบำดของโรคไวรัส 

COVID-19 ส่งผลต่อกำรลดลงของก ำลงักำรจบัจ่ำยของทั้งภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจ 

              กลุ่มธุรกจิรับจ้ำงพมิพ์ 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 63.52 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสำเหตุหลกัมำจำกไวรัสโควิท19 ส่งผลใหเ้กิดกำรชะลอตวัของกำรสัง่ซ้ือ 

 

 

 

ธุรกิจ 
ลำ้นบำท  

%  
กำรเปล่ียนแปลง 

 ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
2/2562 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรม 
   ส่งเสริมกำรตลำด 
2. กลุ่มธุรกิจส่ือสิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์
   รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

11.45 
 

20.40 
9.78 
41.63 

591.15 
 

27.85 
26.81 
645.81 

(98.06) 
 

(26.75) 
(63.52) 
(93.55) 
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 กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 
2/2563 

ปี 
 2562 

%  

เปล่ียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์
รวมหน้ีสิน 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

1,022.58 
405.14 
617.45 

976.81 
199.50 
777.31 

4.69 
103.08 
(20.57) 

 

            สินทรัพย์ 

            สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 1,022.58 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 4.69 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชท่ี้ดิน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ       

          หนีสิ้น 
             หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 405.14 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 

103.08 เมื่อเทียบกบั ปี 2562 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดรั้บล่วงหน้ำจำกกำรจดักิจกรรม 

Bangkok International Motor Show (BIMS) คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2563 โดยคิดเป็นจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจำกส้ินงวด
ปี 2562 

            ส่วนของผู้ถือหุ้น 

                ส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 617.45 ลำ้นบำท ลดลงคิด
เป็นร้อยละ 20.57 เมื่อเทียบกับงวดส้ินสุดปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมท่ียงัไมได้จดัสรร 
ลดลง เมื่อเทียบจำกส้ินงวดปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อบริษัทและโครงกำรลงทุนใหม่ 

                      ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2563 นั้น กำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ภำยในประเทศอยูใ่นระดบัท่ีควมคุมไดเ้ป็นอยำ่งดี  โดยมียอดผูติ้ดเช้ือรำยวนัเป็นตวัเลข 2 หลกัตั้งแต่วนัท่ี 9 
เมษำยน 2563 ท่ีผ่ำนมำ ในขณะท่ียอดผูติ้ดเช้ือทัว่โลกยงัคงมีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองในประเทศ อำทิ 
สหรัฐอเมริกำ , บรำซิล , อินเดีย , รัสเซีย และ แอฟริกำใต ้เป็นตน้ ส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและ
อุตสำหกรรมกำรบินภำยในประเทศไดรั้บผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคญั โดยมีผลท ำให้ควำมตอ้งซ้ือหดตวั

ในสินคำ้คงทน อำทิ อสงัหำริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่ำศยั และ รถยนตอ์เนกประสงค ์เป็นตน้ 

                    โดยคณะกรรมกำรบริษทัและทีมผูบ้ริหำรรับรู้ถึงปัจจยัควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงแหล่งรำยได้
หลกัเพียงแหล่งเดียวจำกกำรจดักิจกรรมแสดงรถยนต์ประจ ำปี  (BIMS) ประกอบกบักำรศึกษำโอกำสและ
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆมำโดยตลอด  ส่งผลให้ในวันท่ี  31 มีนำคม 2563 ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ  ำกัด             
“True Energy” โดยเป็นกำรเขำ้ซ้ือจ ำนวนทั้งส้ิน 700,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.45 ของหุน้ท่ีออกและ
จ ำหน่ำยทั้งหมดของ True Energy ส่งผลให้บริษทั True Energy มีสถำนะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
คำดว่ำบริษทัฯจะมีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในช่วงไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 
โดยโครงกำรดงักล่ำวจะเป็นโครงกำรโรงงำนไฟฟ้ำเช้ือเพลิงจำกขยะ ซ่ึงตั้งอยูใ่น ต ำบลหนองบวั อ  ำเภอ 
หนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ มีก  ำลงักำรผลิตสูงสุด 9.0 เมกกะวตัต ์โดยไดรั้บอตัรำส่วนเพ่ิม จ  ำนวน 3.50 
(บำท / กิโลวตัต์-ชัว่โมง) เป็นระยะเวลำ 7 ปี โดยหลงัจำกนั้นจะเป็นรำคำรับซ้ือพ้ืนฐำนจำกกฟภ. ซ่ึงรำคำ

ดงักล่ำวจะเปล่ียนไปตำมนโยบำยกำรรับซ้ือจำก กฟภ.  
                     บริษทัฯ ในฐำนะผูป้ระกอบกิจกำรดำ้นกำรจดักิจกรรมอีเวนตแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงของกำรรองรับปริมำณกำรรวมกลุ่มของผูค้นเพื่อเขำ้ร่วมในงำนกิจกรรมจดัแสดงสินคำ้ จึงได้เน้น
พฒันำและยกระดบักำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ขั้นพ้ืนฐำนรวมถึงมำตรำกำรคดักรองของ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนตลอดจนกำรท ำควำมสะอำดอยำ่งถูกสุขลกัษณะตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำง

เคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                           -พีระพงศ์ เอ่ียมล ำเนำ- 

                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอ่ียมล ำเนำ 
                                                                                                                      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 


