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ภำพรวมธุรกจิ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดั

แสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลัท่ีเก่ียวกบัอุตสำหกรรมยำน

ยนต์ และธุรกิจรับจำ้งพิมพ์โดยรำยได้หลกัของบริษทัฯ มำจำกกำรจดังำนจดัแสดงสินคำ้และกิจกรรม

ส่งเสริมกำรตลำด อำทิ เช่น บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนลมอเตอร์โชว ์บำงกอกยสูคำร์โชว ์ ยำ่งกุง้มอเตอร์โชว ์

และ ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต เป็นตน้ 

ภำวะเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจไทยไตรมำส 2/2564 โดยขอ้มูลจำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย รำยงำนว่ำ กำรระบำด

ระลอกสำมท่ีรุนแรงรวมถึงมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเขม้งวด ส่งผลใหก้ำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโนม้

ชะลอตวัตลอดช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 แต่จะทยอยปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี จำกมำตรกำรกำรใช้

เงินเยียวยำและมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐ รวมถึงกำรกระจำยวคัซีนท่ีมีควำมคืบหน้ำมำกข้ึน 

ส่งผลใหก้ำรใชจ่้ำยในภำคกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำรคำดว่ำจะฟ้ืนตวัไดใ้นปี 2565 ในส่วนของกำรลงทุน

ภำคเอกชนในปี 2564 และ 2565 คำดว่ำจะมีกำรฟ้ืนตวัต่อเน่ือง ท่ีร้อยละ 7.0 และ 6.0 ตำมล ำดบั สอดคลอ้ง

กบัภำคกำรส่งออกท่ีขยำยตวัข้ึนเป็นอย่ำงมำก นอกจำกน้ีเศรษฐกิจไทยในระยะถดัไปมีควำมเส่ียงท่ีจะ

ขยำยตวัต ่ำกว่ำฐำนท่ี 1.8 เปอร์เซ็น ในปี 2564 ค่อนขำ้งมำก สืบเน่ืองมำจำกหลำยสำเหตุ อำทิเช่น (1) ควำม

ยืดเยื้อของกำรระบำดและกำรกลำยพนัธ์ของไวรัส (2) เมด็เงินเยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีอำจนอ้ยกว่ำคำด 

(3) ฐำนะทำงกำรเงินของภำคเอกชน โดยเฉพำะภำคบริกำรท่ีไดรั้บผลกระทบเพิ่มเติมจำกกำรระบำดระลอก

ใหม่ท ำให้ตอ้งปิดกิจกำรและมีกำรเลิกจำ้งแรงงำนจ ำนวนมำก (4) ปัญหำ ซัพพลำย ดิสรัปชัน่ และตน้ทุน

ขนส่งทำงเรือท่ีเพิ่มข้ึนท่ีอำจส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจส่งออกของประเทศ 

ในส่วนของสภำวะตลำดรถยนต์ภำยในประเทศคร่ึงปีแรกของปี 2564 มียอดจ ำหน่ำยรถยนต์

ภำยในประเทศตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง มิถุนำยน ทั้งส้ิน 364,301 คนั โดยมีกำรฟ้ืนตวัท่ีร้อยละ 10 เปอร์เซ็น

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขำยรถยนตใ์นช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ี 328,604 คนั 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัตำมงบกำรเงนิรวม 
            ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ปี 
2564 และ 2563 

 

งบก ำไรขำดทุน (ลำ้นบำท) 
งวด 6 เดือน % 

กำรเปล่ียนแปลง ปี 2564 ปี 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 448.08 41.64 976.12 
   ก ำไรขั้นตน้ 232.59 (35.69) 751.80 
   อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 51.91 (85.71) - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 90.03 82.14 9.60 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 115.16 (111.87) 202.94 
    อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 25.70 (268.66) - 

   

             รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 

448.08 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 976.12% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเน่ืองจำกรำยได้จำกกำรจัดงำน 
Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 42 ซ่ึงเป็นรำยไดห้ลกัของบริษทัฯ จะถูกรับรู้ ในไตรมำส 1 
และ 2 ส ำหรับปีน้ี ซ่ึงเป็นช่วงเวลำปกติของธุรกิจบริษทั  ต่ำงจำกปีก่อนท่ีรับรู้รำยไดใ้น ไตรมำส 3  เน่ืองจำก

ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค Covid19 ท ำใหเ้ล่ือนกำรจดังำนไปเป็น เดือน กรกฎำคม 

             
              ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 232.59 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 

751.80  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน โดยสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดก้ลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรม 

ส่งเสริมกำรตลำด มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน จำกกำรจดังำน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 42 และ
กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยบริษทัสำมำรถท ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  ท ำใหอ้ตัรำผลก ำไรเป็นไป

ตำมแผนธุรกิจของบริษทั 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

             บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 90.03 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.60 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกบริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ในส่วนของ
ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ จำกกำรจดังำน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 42   

             ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี ในงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ก ำไรสุทธิรวม
จ ำนวน 115.16 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ 25.70  ของรำยได ้ 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

              กลุ่มธุรกจิกำรจัดงำนแสดงสินค้ำและกจิกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3,515.85 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2563 ได้มีกำรเล่ือนจัดงำน  Bangkok 

International Motor Show คร้ังท่ี 41 

 

 

 

 

ธุรกิจ 
งวด 6 เดือน %  

กำรเปล่ียนแปลง  ปี 2564 ปี2563 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรม 
   ส่งเสริมกำรตลำด 
2. กลุ่มธุรกิจส่ือสิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์

4. กลุ่มอ่ืน ๆ 
   รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

413.48 
 

21.03 
12.17 
1.39 

448.08 

11.44 
 

20.40 
9.81 

- 
41.64 

3,515.85 
 

3.08 
24.09 
100.00 
976.12 
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              กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือดิจิทลั 

              ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 3.08  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ มีรำยไดใ้นส่วน

ของเวบ็ไซดเ์พิ่มมำกข้ึน 

               กลุ่มธุรกจิรับจ้ำงพมิพ์ 

               ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพมิพเ์พิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24.09 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกบริษทัฯ ไดรั้บค ำสัง่งำนพิมพเ์พิม่จำกโครงกำรพิเศษ 

               กลุ่มธุรกจิอ่ืน ๆ 

               ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เพิม่ข้ึนคิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกธุรกิจใหม่ของบริษทัเก่ียวกบักำรขำยรถยนตส์ะสมและตกแต่ง

รถยนต ์

 

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 
2/2564 

ปี 
 2563 

%  

เปล่ียนแปลง 

รวมสินทรัพย ์
รวมหน้ีสิน 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

927.33 
93.91 
833.43 

814.07 
65.80 
748.27 

13.91 
42.71 
11.38 

 

            สินทรัพย์ 

            สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกบั 927.33 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อย

ละ 13.91 เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีไดรั้บช ำระเงิน

จำกค่ำบริกำรพื้นท่ี และลูกหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน จำกกำรจดัแสดงงำน Bangkok International Motor Show คร้ัง
ท่ี 42 
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          หนีสิ้น 
             หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกบั 93.91 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 

42.71 เม่ือเทียบกบั ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดรั้บล่วงหนำ้ จำกกำรรับเงินมดัจ ำจำกกำรจดังำน 

Honda city hatchback One Make Race และเงินมดัจ ำค่ำงำนอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมติดตั้งเก่ียวกบัรถยนตส่์วน

งำนธุรกิจใหม่ 

 

            ส่วนของผู้ถือหุ้น 

            ส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกบั 833.43 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนคิด

เป็นร้อยละ 11.38 เม่ือเทียบกบังวดส้ินสุดปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 

                                                                                                                             -พีระพงศ์ เอ่ียมล ำเนำ- 
                                                                                                                                                                     พีระพงศ ์ เอ่ียมล ำเนำ 

                                                                                                                      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 55/2564 เร่ืองแถลงข่ำวเศรษฐกิจและกำรเงินเดือนมิถุนำยน ไตรมำส  ท่ี 2 ปี 2564,  

          วนัท่ี 30 กรกฏำคม  2564 

          :  สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สถิติกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรส่งออกของอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย 


