คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สําหรับผลการดําเนิน งานปี 2560
ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษั ท กรั งด์ป รีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษั ทฯ” หรื อ “GPI”) ประกอบธุรกิจจัดแสดงสิน ค้ าและ
กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด และธุรกิจสือสิงพิม พ์และสือรู ป แบบใหม่ทีเกียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจรับ จ้ างพิม พ์
โดยรายได้ หลักของของบริ ษัท ฯ มาจากการจัด งานงานแสดงสินค้ าและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด ซึงรายได้ จากการจัดงาน
ดังกล่าว คิดเป็ นประมาณร้ อยละ ของรายได้ รวมในงวดปี 2560
สรุ ปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี

และ ปี

งบกําไรขาดทุน (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
กําไรขันต้น
อัตรากําไรขันต้น (%)
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (%)
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รายได้ จากการขายและบริการ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การเท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนร้ อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึงส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของรายได้ กลุม่ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด จาก
การดําเนินการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 และกลุม่ ธุรกิจรับ จ้ างพิมพ์ จากการรับจ้ างพิมพ์งาน
ในรู ปแบบอืนเพิมขึน เช่น งานพิมพ์ไดอารี ภาพวาดฝี พระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และงานพิมพ์ ส.ค.ส. เป็ นต้ น
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรขาดทุนขันต้ นเท่ากับ . ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 3.8 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นทีร้ อย
ละ . ซึงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุห ลักจากกลุ่ม ธุรกิจการจัด งานแสดงสินค้ าและกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาด
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ทังนี บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจดังมีรายละเอียดดังนี
ล้ านบาท

ธุรกิจ
559
1. กลุม่ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ าและกิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด
2. กลุม่ ธุรกิจสือสิงพิมพ์และสือรู ปแบบใหม่
3. กลุม่ ธุรกิจรับจ้ างพิมพ์
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ อืน
รายได้ รวม
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กลุ่ มธุรกิจการจัดงานแสดงสิน ค้ าและกิจกรรมส่ งเสริมการตลาด
รายได้ จากการจัดงานแสดงสินค้ าในงวดปี สินสุดวันที 31 ธัน วาคม 2560 เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ . จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริษัทฯ ดําเนินการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017
กลุ่ มธุรกิจสื อสิ งพิมพ์ และสื อรูปแบบใหม่
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจสือสิงพิมพ์ และสือรู ป แบบใหม่ ในงวดปี สนสุ
ิ ด วัน ที 31 ธันวาคม 2560 ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
. จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้ บริ การสือโฆษณาปรับ ตัวลดลงตามการลดลงของ
ความต้ องการตลาด เนืองจากการเข้ าถึงข้ อมูลทีไม่ทันต่อเหตุการณ์เมือเปรี ยบเทียบกับสือออนไลน์ หรือสืออืนๆ ทีสามารถ
ถึงข้ อมูลได้ งา่ ยและรวดเร็วกว่า ทังนีบริ ษัทฯ ยังคงรั กษาผลกําไรในด้ านสือสิงพิมพ์และเพิมรายได้ จากสือรู ป แบบใหม่ เพือ
เสริ มและสร้ างฐานผู้อ่าน
กลุ่ มธุรกิจรับจ้างพิมพ์
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจรับ จ้ างพิมพ์ในงวดปี สนสุ
ิ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2560 เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ . จากช่วงเวลา
เดี ยวกันของปี ก่อ นโดยมี สาเหตุห ลักมาจากการที บริ ษั ทฯ รั บ จ้ างพิมพ์ งานในรู ป แบบอืนเพิมขึน เช่น งานพิม พ์ไดอารี
ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร และงานพิมพ์ ส.ค.ส. เป็ นต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ในงวดปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธัน วาคม 2560 จํานวน . ล้ านบาท ลดลง
จากงวดปี
คิดเป็ นร้ อยละ . จากการบริ หารจัดการทีมีป ระสิทธิ ภาพมากขึน รวมถึงมีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ
ลดลง จากการควบคุมการให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ า และค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานลดลง จากจํานวนพนักงานทีลดลง
ต้ นทุน ทางการเงิน
ต้ น ทุน ทางการเงิน ในงวดปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 ลดลง คิดเป็ น ร้ อยละ . จากงวดปี สินสุด วัน ที 31
ธันวาคม2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กําไรสุทธิ
กําไรสุท ธิในงวดปี สินสุดวันที 31 ธัน วาคม 2560 จํานวน . ล้ านบาท คิดเป็ น อัตรากําไรสุท ธิ เท่ ากับ ร้ อยละ
. ของรายได้รวม โดยเพิมขึน คิดเป็ นร้ อยละ . จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจากการทีบริ ษัท ฯ มีรายได้ จากการจัดงาน
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แสดงสินค้ าและงานรั บจ้ างพิม พ์ เพิมขึนในปี
แต่ร ายได้ ในกลุม่ ธุรกิจสือสิงพิมพ์ และสือรู ป แบบใหม่ ยงั คงลดลง มา
จากการให้ บ ริการสือโฆษณานิตยสารที ปรับตัวลดลงตามความต้ องการตลาด และสือดิจิตอลยังไม่สามารถสร้ างรายได้ เข้ า
มาทดแทนได้ ในส่วนของการขายและบริ หาร บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารทีลดลงจากการบริ หารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพมากขึน รวมถึงมีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญลดลง จากการควบคุมการให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ า เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
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สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที ธันวาคม 2560 เท่ ากับ , . ล้ านบาท เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ 1.1 ของปี 2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการทีบริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดจากการระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็ นครังแรก
หนี สิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธัน วาคม 25 เท่ากับ 342.99 ล้ านบาท เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ . ของปี
โดยสาเหตุ
หลักมาจากการเพิมขึนของรายได้ รับ ล่ว งหน้ า เกิดจากการทีบริ ษั ทฯ ได้ รั บ เงินค่าบริ การพืนที จัดแสดงในงานBangkok
International Motor Showครังที ล่วงหน้ า
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ วันที 3 ธัน วาคม 2560 เพิมขึนคิ ดเป็ น ร้ อยละ . ของปี 2559 โดยมี สาเหตุห ลัก มาจาก
บริ ษัทฯ มีการเพิมทุนจดทะเบียน และการออกเสนอขายหุ้น IPO ทําให้ ทุนจดทะเบียน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิมขึน

นายพีระพงศ์ เอียมลําเนา
ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบ ตั ิการ

-3 -

