คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สํ าหรับผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ปี 2561
ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “GPI”) ประกอบธุ รกิจจัดแสดงสิ นค้าและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด และธุรกิจสื อสิ งพิมพ์และสื อรู ปแบบใหม่ทีเกียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุ รกิจรั บจ้างพิมพ์
โดยรายได้หลัก ของของบริ ษทั ฯ มาจากการจัด งานBangkok International Motor Showซึ งจัดขึนในช่ วงประมาณเดือ น
มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในไตรมาส 1 สําหรับปี 2561 และ ปี 2560สามารถสรุ ปได้ดงั นี

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้ จากการขายและการให้บริการ
กําไรขันต้น
อัตรากําไรขันต้น (%)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสุ ทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (%)

31 มีนาคม 2561
354.0
194.6
55.0%
47.4
119.3
33.5%

31 มีนาคม 2560
301.5
163.1
54.1%
47.1
94.5
31.1%

% เปลียนแปลง
+17.4%
+19.3%
+0.9%
+0.6%
+26.2%
+2.4%

รายได้จากการขายและบริ การ
สิ นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การเท่ากับ 354.0 ล้านบาท เพิ มขึนร้ อยละ 17.4
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ งส่ วนใหญ่มาจากการเพิ มขึนของรายได้กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด จากการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครังที 39 และกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ จากการรั บจ้างพิมพ์งาน
ในรู ปแบบอืนเพิ มขึน เช่น งานพิมพ์ไดอารี และงานพิมพ์ สคส เป็ นต้น
กําไร (ขาดทุน) ขันต้น
สิ นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขาดทุนขันต้นเท่ากับ 194.6 ล้านบาท เพิ มขึนร้ อยละ 19.3 คิดเป็ น
อัตรากําไรขันต้นทีร้อยละ 55.0 ซึ งเพิ มขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักจากกลุ่มธุ รกิจ การจัดงานแสดง
สิ นค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ทีมีรายได้เพิ มขึน และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ทังนี บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจําแนกตามกลุ่มธุรกิจดังมีรายละเอียดดังนี

ธุรกิจ

ล้านบาท
31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด
2. กลุ่มธุรกิจสือสิ งพิมพ์และสือรู ปแบบใหม่
3. กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์
รายได้ จากการขายและการให้บริการ
รายได้อืน
รายได้ รวม

% เปลียนแปลง

321.5

277.0

+16.1%

12.2
20.3
354.0
1.9
355.9

12.8
11.7
301.5
2.1
303.6

-4.9%
+73.4%
+17.4%
-10.2%
+17.2%

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม2561 รายได้จากการจัดงานแสดงสิ นค้าเพิ มขึนคิดเป็ นร้อยละ 16.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริ ษทั ฯ มีการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั งที 39 โดยมีรายได้จากการ
ให้บริ การพืนทีเพิ มสู งขึน
กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์ และสือรูปแบบใหม่
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 รายได้จากกลุ่มธุ รกิ จสื อสิ งพิมพ์และสื อรู ปแบบใหม่ล ดลงคิดเป็ นร้ อยละ 4.9 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริ การสื อโฆษณาปรับตัวลดลงตามการลดลงของความต้องการ
ตลาด เนืองจากการเข้าถึงข้อมูลทีไม่ทนั ต่อเหตุการณ์เมือเปรี ยบเทียบกับสื อออนไลน์ หรื อสื ออืนๆ ทีสามารถถึงข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ วกว่า ทังนีบริ ษทั ฯ ยังคงเพิ มรายได้จากสื อรู ปแบบใหม่ เพือเสริ มและสร้างฐานผูอ้ ่านอย่างต่อเนืองในอนาคต
กลุ่มธุรกิจรั บจ้ างพิมพ์
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 รายได้จากกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์เพิ มขึนคิดเป็ นร้อยละ 73.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีบริ ษทั ฯ รับจ้างพิมพ์งานในรู ปแบบอืนเพิ มขึน เช่น งานพิมพ์ไดอารี และงานพิมพ์ สคส
เป็ นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 จํานวน 47.4 ล้านบาท เพิ มขึน จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีปรับเงินเดือนขึนตามปกติ
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงินในงวดปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2561 ลดลง คิด เป็ นร้ อยละ 96.95 จากงวดปี สิ นสุ ด วัน ที 31
มีนาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิในงวดปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561จํานวน 119.3 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ เท่ากับร้ อยละ 33.5
ของรายได้รวม โดยเพิ มขึน คิดเป็ นร้อยละ 26.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการทีบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจัดงานแสดง
สิ นค้าและงานรับจ้างพิมพ์ เพิ มขึนในปี 2561 และสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เช่น ค่าบริ การพืนทีจัดแสดงงาน ค่าโฆษณา เป็ นต้น

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

31 มีนาคม 2561
1,220.6
359.4
861.2

31 ธันวาคม 2560
1,084.9
343.0
741.9

% เปลียนแปลง
+12.5%
+4.8%
+16.1%

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พ ย์รวม ณ วันที 31 มี นาคม 2561 เท่ากับ 1,220.6 ล้านบาท เพิ มขึนคิด เป็ นร้ อยละ 12.5 ของปี 2560 โดยมี
สาเหตุห ลัก มาจากการที บริ ษ ัท ฯ มี เ งิน ลงทุน ชั วคราว เพิ มขึนจากการเก็บเงิ น ค่า บริ ก ารพืนทีในการจัด งาน Bangkok
International Motor Show ครังที 39 จากลูกค้า

หนีสิ น
หนีสิ นรวม ณ วันที 31มีนาคม 2561 เท่ากับ 359.4ล้านบาท เพิ มขึนคิดเป็ นร้อยละ 4.8 ของปี 2560 โดยสาเหตุหลักมา
จากการเพิ มขึนของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน จากเจ้าหนีของต้นทุนการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั งที
39 และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที 31มีนาคม 2561 เท่ากับ 861.2 ล้านบาท เพิ มขึนคิดเป็ นร้ อยละ 16.1 ของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ มขึน ทําให้กาํ ไรสะสมเพิ มขึน

-พี ระพงศ์ เอี ยมลําเนานายพีระพงศ์ เอียมลําเนา
ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ
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