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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 ดิจิทลัมอเตอร์สปอร์ต เป็นตน้ 

ภำวะเศรษฐกิจ 

จำก “รำยงำนแนวโน้มธุรกิจ ไตรมำสท่ี 3 / 2563” ของธนำคำรแห่งประเทศไทยระบุว่ำ มุมมอง
จำกภำคธุรกิจสะทอ้นว่ำ เศรษฐกิจไทยหดตวัในทุกธุรกิจ แต่มีทิศทำงปรับดีข้ึนจำกไตรมำสก่อน และกำร
ฟ้ืนตวัของแต่ละธุรกิจแตกต่ำงกนัมำก ทั้งในมิติของสำขำเศรษฐกิจ มิติเชิงพ้ืนท่ี และขนำดของธุรกิจ โดย
ผูป้ระกอบกำร 59% ระบุว่ำไม่จำ้งงำนเพ่ิม และบำงส่วนมีกำรปรับลดกำรจำ้งงำนลง 

              ส ำหรับภำวะธุรกิจภำคกลำงในไตรมำส 3 ปี 2563 หดตวัเมื่อเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน จำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยและประเทศคู่คำ้ยงัชะลอตวัอย่ำงต่อเน่ือง  อย่ำงไรก็ดี 
ผูป้ระกอบกำรในทุกภำคธุรกิจมองว่ำจุดต ่ำสุดไดผ้ำ่นไปแลว้ในไตรมำส 2 โดยธุรกิจส่วนใหญ่ทยอยฟ้ืนตวั

หลงักำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ และมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ กำรฟ้ืนตัวของภำคกำรผลิต
ข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ ขณะท่ีภำคกำรคำ้ ภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร ภำคอสังหำริมทรัพยแ์ละก่อสร้ำง
ฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มและปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจในระยะถดัไป ไตรมำส 4 ปี 
2563 ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ประเมินว่ำธุรกิจจะทยอยฟ้ืนตวั ปัจจยับวกจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ อำทิ โครงกำรชอ้ปดีมีคืน โครงกำรคนละคร่ึง และกำรขยำยเวลำโครงกำรเรำเท่ียวดว้ยกนั
จะสนบัสนุนกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรคำ้และกำรท่องเท่ียวใหดี้ข้ึน รวมถึงมำตรกำรผอ่นคลำยใหช้ำวต่ำงชำติ

บำงกลุ่มเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวแบบพ ำนกัระยะยำว (Long stay) 

ทั้งน้ี ปัจจัยเส่ียงท่ียงัต้องติดตำมระยะถัดไป ได้แก่ โอกำสเกิดกำรแพร่ระบำดระลอกสอง 
เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศท่ีอำจส่งผลต่อมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐใน  อนำคต และก ำลงัซ้ือท่ี

ลดลง อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำวยงัตอ้งจบัตำแนวโนม้กระแสทุนจีนท่ีจะเขำ้มำเพ่ิมข้ึนในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ี
เขำ้มำตำมกำรขยำยตวัของตลำดอีคอมเมิร์ซและกลุ่มโรงแรมท่ีเขำ้มำเสนอซ้ือธุรกิจโรงแรมในประเทศท่ี
เร่ิมขำดสภำพคล่อง 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม 
          ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวมเปรียบเทียบไตรมำส 3 ปี 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

งบก ำไรขำดทุน (ลำ้นบำท) 
  

ม.ค.-ก.ย. 
 2563 

        ม.ค.-ก.ย. 
          2562 

% 
กำรเปล่ียนแปลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 475.27 679.49 (30.05) 
   ก  ำไรขั้นตน้ 216.63 300.73 (27.97) 
   อตัรำก  ำไรขั้นตน้ (%) 45.58 44.29 2.91 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 133.59 126.42 5.67 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 68.72 147.10 (53.28) 
    อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 14.46 21.65 (33.21) 

   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั
475.27 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 30.05% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรในกลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ซ่ึงเป็นผลมำจำกกลุ่มลูกคำ้ค่ำย
รถยนตไ์ดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลใหลู้กคำ้มีกำรออกบูธจดัแสดงสินคำ้ลดนอ้ยลงเมื่อ
เทียบกบัปี 2562  

 ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีก  ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 216.63 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 27.97  
ซ่ึงลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกลูกคำ้ของกลุ่มธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้และ

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ มก ำ รตลำด  ท่ี ไ ด้ รับผลกระทบจ ำกสถำนกำร ณ์ ก ำ ร ร ะบำดของ  Covid-19  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวน 133.59 ลำ้นบำท 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.67 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ่้ำยพิเศษจำกมำตรำกำรกำร
ป้องกนัและควบคุมผูเ้ขำ้ร่วมงำน  Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 41 ท่ีผ่ำนมำ รวมถึงค่ำใช ้
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จ่ำยในกำรโฆษณำงำน Bangkok International Motor Show  เน่ืองจำกกำรเล่ือนกำรจดังำนสืบเน่ืองจำก

สถำนกำรณ์ Covid-19 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ในงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ก ำไรสุทธิรวม
จ ำนวน 68.72 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ 14.46  ของรำยได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

              กลุ่มธุรกจิกำรจดังำนแสดงสินค้ำและกจิกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.84 เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกจ ำนวนลูกค้ำค่ำยรถยนต์ท่ีลดลงภำยในงำน  Bangkok 

International Motor Show (BIMS) คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2563 อนัเน่ืองมำจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-

19 

                  กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือดิจทิัล 

              ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 19.16  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรระบำดของโรคไวรัส 

COVID-19 ส่งผลให้ภำคธุรกิจมีกำรปรับลดเงินทุนในส่วนของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ อนัเน่ืองมำจำก
กำรลดลงของอุปสงคก์  ำลงัซ้ือในสินคำ้ประเภทกลุ่มยำนยนต ์และสินคำ้เก่ียวเน่ือง 

              

 

ธุรกิจ 
ลำ้นบำท  

%  
กำรเปล่ียนแปลง 

 ม.ค.-ก.ย. 
2563 

ม.ค.-ก.ย. 
2562 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรม 
   ส่งเสริมกำรตลำด 
2. กลุ่มธุรกิจส่ือสิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์
   รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

426.99 
 

31.69 
16.60 
475.28 

600.02 
 

39.20 
40.27 
679.49 

(28.84) 
 

(19.16) 
(58.78) 
(30.05) 
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                   กลุ่มธุรกจิรับจ้ำงพมิพ์ 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 58.78 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสำเหตุหลกัมำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19  

 กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ม.ค.-ก.ย. 
2563 

ปี 
 2562 

%  

เปล่ียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์
รวมหน้ีสิน 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

880.30 
79.55 
800.74 

976.81 
199.50 
777.31 

(9.88) 
(60.13) 

3.01 
 

              สินทรัพย์ 

              สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เท่ำกบั 880.30 ลำ้นบำท ลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 9.88 เมื่อเทียบกบัปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก เงินสดและเงินฝำกลดลงเน่ืองจำกน ำเงินไปลงทุนใน
บริษทัร่วม 

          หนีสิ้น 
             หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เท่ำกบั 79.55 ลำ้นบำท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

60.13 เมื่อเทียบกบั ปี 2562 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรรับรู้ในส่วนของรำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกกำรจดักิจกรรม 

Bangkok International Motor Show (BIMS) คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2563  

             ส่วนของผู้ถือหุ้น 

                ส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เท่ำกบั 800.74 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนคิด

เป็นร้อยละ 3.01 เม่ือเทียบกับงวดส้ินสุดปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัมีก  ำไรสะสมมำกข้ึนเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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                                                                                                                           -พีระพงศ์ เอ่ียมล ำเนำ- 
                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอ่ียมล ำเนำ 
                                                                                                                      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 
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