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ภาพรวมธุรกิจ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดั

แสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลัทีเกียวกบัอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจัดงานจดัแสดงสินค้าและกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด อาทิ เช่น บางกอกอินเตอร์เนชนัแนลมอเตอร์โชว ์บางกอกยูสคาร์โชว ์ ย่างกุง้มอเตอร์โชว ์

และ ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต เป็นตน้ 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส /2564 โดยขอ้มูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า หลงัการฟืนตวั

จากการแพร่ระบาดรอบสองของ COVID-19 เศรษฐกิจมีการฟืนตวัอย่างต่อเนืองจากการบริโภคของภาคเอกชน

ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีปรับตวัดีขึนรวมถึงแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ โดยตวัเลขมูลค่าการ

ส่งออกสินคา้ขยายตวัอยู่ทีร้อยละ .  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก ) อุปสงค์ประเทศคู่คา้ทีฟืนตวั ) 

ราคานํามนัดิบในตลาดโลกทีเพิมขึนส่งผลให้การส่งออกสินคา้ทีมีมูลค่าเคลือนไหวตามราคานํามนัปรับ

สูงขึน และ ) ฐานทีตําจากการช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการแพร่ระบาด รอบแรก นอกจากนีสินคา้

อิเล็กทรอนิกส์ยงัขยายตวัดีแมช้ะลอลงบา้ง นอกจากนีการลงทุนในภาคเอกชนขยายตวัต่อเนืองจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ในการลงทุนหมวดเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีขยายตวัดีสอดคลอ้งกับทิศทางการส่งออก 

อย่างไรก็ดีการลงทุนหมวดก่อสร้างหดตวัต่อเนือง สะทอ้นกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละภาคก่อสร้าง

ทียงัอ่อนแอ อีกทงัจาํนวนนกัท่องเทียวต่างประเทศยงัคงหดตวัสูงเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก

มาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศของไทยทียงัมีอยู ่

ในส่วนของสภาวะตลาดรถยนต์ภายในประเทศของไตรมาสที /2564 มียอดจําหน่ายรถยนต์

ภายในประเทศตังแต่เดือนมกราคม ถึง  มีนาคม ทังสิ น 194,137 คัน โดยมีการหดตัวร้อยละ 2.96 เมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม 

          ผลการดาํเนินงานภาพรวมของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมเปรียบเทียบไตรมาส  ปี 2564 และ 2563 

ดงันี 

งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) ไตรมาส 1 

2564 

ไตรมาส 1 

2563 

% 

การเปลียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 324.09 27.03 1,098.86 

   กาํไรขนัตน้ 172.15 (23.80) 823.32 

   อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 53.12 (88.06) - 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 50.06 42.16 18.74 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 98.29 (59.06) 266.42 

    อตัรากาํไรสุทธิ (%) 30.33 (218.46) - 

   

             รายได้จากการขายและบริการ 

สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายและบริการตามงบการเงินรวมทงัปี

เท่ากบั 324.09 ลา้นบาท เพิมขึน ร้อยละ 1,098.86 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเนืองจากรายไดจ้ากการจดังาน 

Bangkok International Motor Show ครังที  ซึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัฯ การรับรู้รายไดข้องงานจะ

ถูกรับรู้ ในไตรมาส  และ  สําหรับปีนี ซึงเป็นช่วงเวลาปกติของธุรกิจบริษทั  ต่างจากปีก่อนทีรับรู้รายได้

ใน ไตรมาส   เนืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid 19 ทาํให้เลือนการจดังานไปเป็น เดือน ก.ค. 

63 

              กําไร(ขาดทุน) ขันต้น 

สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกําไรขันต้นเท่ากับ 172.15 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 

823.32  ซึงเพิมขึนจากปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากรายได้กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรม 

ส่งเสริมการตลาด มีรายได้เพิมขึน จากการจดังาน Bangkok International Motor Show ครังที  และ

การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายบริษทัสามารถทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ทาํให้อตัราผลกาํไรเป็นไป

ตามแผนธุรกิจของบริษทั  
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             ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 50.06 ลา้นบาท 

เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 18.74 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการทีบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนจากค่าใชจ้่าย

ในการขาย ในส่วนของค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จากการจดังาน Bangkok International Motor Show 

ครังที    

             กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ในงบการเงินรวม สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 กาํไรสุทธิรวม

จาํนวน 98.29 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 30.33  ของรายได ้ 

 

ทงันี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

              กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

วนัที 31 มีนาคม 2564 รายได้จากการจดังานแสดงสินคา้เพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 2,665.34 เมือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีบริษัทมีการจัดงาน Bangkok International 

Motor Show ครังที   

               
 

 

 

 

 

ธุรกิจ 
ลา้นบาท  

%  

การเปลียนแปลง 
 ไตรมาส  

1/2564 

ไตรมาส  
1/2563 

1. กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรม 

   ส่งเสริมการตลาด 

2. กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพแ์ละสือดิจิทลั 

3. กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์

   รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 

304.74 
 

9.61 

9.74 

324.09 

11.02 

 

9.37 

6.64 

27.03 

2,665.34 

 

2.56 

46.69 

1099.00 
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                   กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือดิจิทัล 

              สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรูปแบบใหม่เพิมขึน คิดเป็น

ร้อยละ 2.56  เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากบริษทัฯ มีรายไดใ้นส่วนของเวบ็ไซด์

เพิมมากขึน   

              กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 รายได้จากกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์เพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 46.69 เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากบริษทัฯ ไดร้ับงานพิมพเ์พิมจากโครงการพิเศษ  

 

 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 
1/2564 

สินสุดปี 

 2563 

%  

เปลียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์

รวมหนีสิน 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

1,085.19 

268.63 

816.56 

814.07 

65.80 

748.27 

33.30 

308.25 

9.13 

 

            สินทรัพย์ 

            สินทรัพยร์วมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 1,085.19 ลา้นบาท เพิมขึน คิดเป็นร้อย

ละ .30 เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดร้ับ

ชําระเงินจากค่าบริการพืนที และลูกหนีทีเพิมขึน จากการจดัแสดงงาน Bangkok International Motor 

Show ครังที  

          หนีสิน 
             หนีสินรวมตามงบการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 268.63 ลา้นบาท เพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 

308.25 เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้และรายไดร้ับล่วงหน้าจากการ

จดัแสดงงาน Bangkok International Motor Show ครังที  และเงินปันผลคา้งจ่าย 
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              ส่วนของผู้ถือหุ้น 

                  ส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 816.56 ลา้นบาท เพิมขึนคิด

เป็นร้อยละ 9.13 เมือเทียบกบังวดสินสุดปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิทีเพิมขึน  

 

 

 

 

 

                                                                                                                           -พีระพงศ์ เอียมลาํเนา- 

                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอียมลาํเนา 

                                                                                                                      ประธานเจา้หนา้ทีปฏิบตัิการ 


