คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สําหรับผลการดําเนิ นงานรวมไตรมาสที่ 3 และงวดเก้าเดือน ปี 2560
ภาพรวมธุรกิ จ
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจัดแสดงสินค้ำและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจสื่อสิง่ พิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ท่เี กีย่ วกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และธุรกิจรับจ้ำง
พิมพ์ โดยรำยได้ห ลักของของบริษัท ฯ มำจำกกำรจัด งำน Bangkok International Motor Show ซึ่งจัดขึ้น ในช่ว ง
ประมำณเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี ซึง่ รำยได้จำกงำนดังกล่ำวทีค่ ดิ เป็ นประมำณร้อยละ 70 ของรำยได้รวม
ในงวดปี 2557 - 2559 ทัง้ นี้รำยได้จำกงำนดังกล่ำวจะถูกรับรูใ้ นไตรมำส 1 และไตรมำส 2 จึงทำให้บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง
ทีจ่ ะมีรำยได้ลดลงในไตรมำส 3 และ 4 ซึง่ ถือเป็ นควำมผันผวนของรำยได้ในแต่ละไตรมำสของบริษทั ฯ
สรุปผลการดําเนิ นงาน
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ งวดสำมเดือนสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559 ไตรมำส 2 ปี 2560 และไตรมำส 3 ปี
2560 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
กำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้น
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ไตรมาส 3
ปี 2559
40.59
(2.03)
(30.58)

ไตรมาส 2
ปี 2560
325.36
156.72
92.39

ไตรมาส 3
ปี 2560
44.58
(3.10)
(28.53)

% เทียบกับ
ไตรมาสก่อน
(86.30%)
(101.98%)
(130.88%)

% เทียบกับ
ปี ก่อน
9.83%
(52.57%)
6.69%

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2560 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 44.58 ล้ำนบำท ซึง่ ลดลงร้อยละ 86.30
จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็ นรำยได้หลักของ
บริษทั ฯ จะถูกรับรู้ในไตรมำส 1 และไตรมำส 2 จึงทำให้บริษทั ฯ มีรำยได้ลดลงในไตรมำส 3 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน
ซึง่ เป็ นปกติสำหรับธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเพิม่ งำนแสดงสินค้ำ และจัดกิจกรรมในช่วงเวลำอื่นๆ ของปี อย่ำงต่อเนื่อง
และยังมีรำยได้จำกธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อลดควำมผันผวนของรำยได้ในแต่ละไตรมำส โดยในไตรมำส
ที่ 3 ปี 2560 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.83 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรเพิม่ งำน
ใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้น และกำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 28.53 ล้ำนบำท ซึ่งขำดทุนลดลงร้อยละ 6.69 จำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และขำดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 130.88 จำกไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ และบริษทั ฯ มีขำดทุนขัน้ ต้นเท่ำกับ 3.10
ล้ำนบำท ซึง่ ขำดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.57 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน และขำดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 101.98 จำกไตรมำสที่
ผ่ำนมำ จำกกำรที่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจัดงำนแสดงสินค้ำลดลงในไตรมำส 3 ทำให้รำยได้อำจจะไม่ครอบคลุมถึง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยประจำ เช่น เงินเดือนพนักงำน ดังนัน้ กำรเปรียบเทียบงบ
กำรเงินของบริษัทฯ รำยไตรมำสอำจจะไม่สะท้อนผลประกอบกำรที่แท้จริงของบริษัทฯ จึงควรเปรียบเทียบรำยปี หรือ
เปรียบเทียบไตรมำสเดียวกันของแต่ละปี
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะขยำยธุรกิจเพื่อเพิม่ รำยได้ในช่วงไตรมำส 3 และไตรมำส 4 ดังทีก่ ล่ำวไปในข้ำงต้น
เพื่อลดควำมผันผวนของผลประกอบกำรของบริษทั ฯ
ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ฯ งวดเก้ำเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2559 และวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2560
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
กำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้น
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
30 กันยายน 2559
659.50
308.01
142.10

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
30 กันยายน 2560
671.43
316.69
158.37

% เทียบกับปี ก่อน
1.81%
2.82%
11.45%

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 671.43 ล้ำนบำท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.81 จำกงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและงำนรับจ้ำงพิมพ์ ในรูปแบบอื่นเพิม่ ขึน้ เช่น งำนพิมพ์ไดอำรีภำพวำดฝี พระหัตถ์
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และงำนพิมพ์ สคส เป็ นต้น ในขณะทีร่ ำยได้จำกกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำลดลงจำกกำรปรับกำรจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำในงำน Bangkok International Motor Show ทำให้พน้ื ทีข่ ำยลดลง
และรำยได้จำกกำรให้บริกำรสือ่ โฆษณำนิตยสำรและโทรทัศน์ปรับตัวลดลงตำมกำรลดลงของควำมต้องกำรตลำด
กำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้น และกำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 316.69 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.82 จำกงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 158.37 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.45 จำกงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริษทั ฯ มีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรทีล่ ดลงจำกกำรบริหำรจัดกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ รวมถึงมีกำรตัง้ สำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง
จำกกำรควบคุมกำรให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ำ เป็ นต้น

นำยพีระพงศ์ เอีย่ มลำเนำ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
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