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ภำพรวมธุรกิจ
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “GPI”) ประกอบธุ รกิจจัด
แสดงสิ นค้ำและกิจกรรมส่ งเสริ มกำรตลำด และธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิทลั ที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และธุ รกิ จรั บจ้ำงพิมพ์โดยรำยได้หลัก ของบริ ษทั ฯ มำจำกกำรจัดงำนจัดแสดงสิ น ค้ำและกิ จกรรม
ส่ งเสริ มกำรตลำด อำทิ เช่น บำงกอกอินเตอร์เนชัน่ แนลมอเตอร์โชว์ บำงกอกยูสคำร์โชว์ ย่ำงกุง้ มอเตอร์โชว์
และ ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต เป็ นต้น

ภำวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จไทยไตรมำส 2/2564 โดยข้อมูลจำก ธนำคำรแห่ งประเทศไทย รำยงำนว่ำ กำรระบำด
ระลอกสำมที่รุนแรงรวมถึงมำตรกำรควบคุมกำรระบำดที่เข้มงวด ส่ งผลให้กำรบริ โภคภำคเอกชนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวตลอดช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2564 แต่จะทยอยปรับตัวดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี จำกมำตรกำรกำรใช้
เงินเยียวยำและมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิ จของภำครัฐ รวมถึงกำรกระจำยวัคซี นที่มีควำมคืบหน้ำมำกขึ้น
ส่ งผลให้กำรใช้จ่ำยในภำคกำรท่องเที่ยวและกำรบริ กำรคำดว่ำจะฟื้ นตัวได้ในปี 2565 ในส่ วนของกำรลงทุน
ภำคเอกชนในปี 2564 และ 2565 คำดว่ำจะมีกำรฟื้ นตัวต่อเนื่ อง ที่ร้อยละ 7.0 และ 6.0 ตำมลำดับ สอดคล้อง
กับภำคกำรส่ งออกที่ขยำยตัวขึ้นเป็ นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ เศรษฐกิ จไทยในระยะถัดไปมี ควำมเสี่ ยงที่จะ
ขยำยตัวต่ำกว่ำฐำนที่ 1.8 เปอร์ เซ็น ในปี 2564 ค่อนข้ำงมำก สื บเนื่ องมำจำกหลำยสำเหตุ อำทิเช่น (1) ควำม
ยืดเยื้อของกำรระบำดและกำรกลำยพันธ์ของไวรัส (2) เม็ดเงินเยียวยำและฟื้ นฟูเศรษฐกิจที่อำจน้อยกว่ำคำด
(3) ฐำนะทำงกำรเงินของภำคเอกชน โดยเฉพำะภำคบริ กำรที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำกกำรระบำดระลอก
ใหม่ทำให้ตอ้ งปิ ดกิ จกำรและมีกำรเลิกจ้ำงแรงงำนจำนวนมำก (4) ปั ญหำ ซัพพลำย ดิ สรัปชัน่ และต้นทุน
ขนส่ งทำงเรื อที่เพิ่มขึ้นที่อำจส่ งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจส่ งออกของประเทศ
ในส่ ว นของสภำวะตลำดรถยนต์ภ ำยในประเทศครึ่ งปี แรกของปี 2564 มี ย อดจ ำหน่ ำ ยรถยนต์
ภำยในประเทศตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง มิถุนำยน ทั้งสิ้ น 364,301 คัน โดยมีกำรฟื้ นตัวที่ร้อยละ 10 เปอร์ เซ็น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดขำยรถยนต์ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ 328,604 คัน
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สรุปผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ตำมงบกำรเงินรวม
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน ปี
2564 และ 2563
งบกำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
อัตรำกำไรสุ ทธิ (%)

งวด 6 เดือน
ปี 2564
448.08
232.59

ปี 2563
41.64
(35.69)

51.91
90.03
115.16
25.70

(85.71)
82.14
(111.87)
(268.66)

%
กำรเปลี่ยนแปลง
976.12
751.80

9.60
202.94
-

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ
448.08 ล้ำ นบำท เพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 976.12% จำกช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นเนื่ อ งจำกรำยได้จ ำกกำรจัด งำน

Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 42 ซึ่ งเป็ นรำยได้หลักของบริ ษทั ฯ จะถูกรับรู ้ ในไตรมำส 1
และ 2 สำหรับปี นี้ ซึ่งเป็ นช่วงเวลำปกติของธุรกิจบริ ษทั ต่ำงจำกปี ก่อนที่รับรู ้รำยได้ใน ไตรมำส 3 เนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค Covid19 ทำให้เลื่อนกำรจัดงำนไปเป็ น เดือน กรกฎำคม
กำไร(ขำดทุน) ขั้นต้ น
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริ ษทั ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 232.59 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ
751.80 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยได้กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ำและกิจกรรม
ส่ งเสริ มกำรตลำด มีรำยได้เพิ่มขึ้น จำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 42 และ
กำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบริ ษทั สำมำรถทำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ทำให้อตั รำผลกำไรเป็ นไป
ตำมแผนธุรกิจของบริ ษทั
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ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 จำนวน 90.03 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.60 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ในส่ วนของ
ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ จำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 42
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี ในงบกำรเงินรวม สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กำไรสุ ทธิรวม
จำนวน 115.16 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิเท่ำกับ ร้อยละ 25.70 ของรำยได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรจำแนกตำมกลุ่มธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ธุรกิจ

%

งวด 6 เดือน
ปี 2563
11.44

กำรเปลี่ยนแปลง

1. กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ำและกิจกรรม

ปี 2564
413.48

ส่ งเสริ มกำรตลำด
2. กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ งพิมพ์และสื่ อดิจิทลั
3. กลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์
4. กลุ่มอื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร

21.03
12.17
1.39
448.08

20.40
9.81
41.64

3.08
24.09
100.00
976.12

3,515.85

กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ ำและกิจกรรมส่ งเสริมกำรตลำด
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 รำยได้จำกกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ำเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 3,515.85 เมื่อ
เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยมี ส ำเหตุ ห ลัก มำจำกในปี 2563 ได้มี ก ำรเลื่ อ นจัด งำน Bangkok

International Motor Show ครั้งที่ 41
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กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิทลั
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อรู ปแบบใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
คิดเป็ นร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษทั ฯ มีรำยได้ในส่ วน
ของเว็บไซด์เพิ่มมำกขึ้น
กลุ่มธุรกิจรับจ้ ำงพิมพ์
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 24.09 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกบริ ษทั ฯ ได้รับคำสัง่ งำนพิมพ์เพิม่ จำกโครงกำรพิเศษ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกธุรกิจใหม่ของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรขำยรถยนต์สะสมและตกแต่ง
รถยนต์

กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ไตรมำส
2/2564
927.33
93.91
833.43

ปี
2563
814.07
65.80
748.27

%

เปลี่ยนแปลง
13.91
42.71
11.38

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับ 927.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 13.91 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ได้รับชำระเงิน
จำกค่ำบริ กำรพื้นที่ และลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้น จำกกำรจัดแสดงงำน Bangkok International Motor Show ครั้ง
ที่ 42
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หนีส้ ิ น
หนี้สินรวมตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับ 93.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ
42.71 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้รับล่วงหน้ำ จำกกำรรับเงินมัดจำจำกกำรจัดงำน
Honda city hatchback One Make Race และเงินมัดจำค่ำงำนอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมติดตั้งเกี่ยวกับรถยนต์ส่วน
งำนธุรกิจใหม่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับ 833.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 11.38 เมื่อเทียบกับงวดสิ้ นสุ ดปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำไรสุ ทธิที่เพิ่มขึ้น

-พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนำ-

พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนำ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 55/2564 เรื่ องแถลงข่ำวเศรษฐกิจและกำรเงินเดือนมิถุนำยน ไตรมำส ที่ 2 ปี 2564,
วันที่ 30 กรกฏำคม 2564
: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สถิติกำรผลิต กำรจำหน่ำย และกำรส่ งออกของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย
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