คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สํ าหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 1
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 รกิจรับจ้างพิมพ์
โดยรายได้หลักของของบริ ษทั ฯ มาจากการจัดงาน Bangkok International Motor Show ซึ งจัดขึนในช่วงประมาณเดือ น
มีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับปี 61 และ ปี

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

2561
731.65
336.28
45 %
180.72
131.52
17.98 %

สามารถสรุ ปได้ดงั นี

2560
814.92
329.79
40 %
163.74
140.17
17.20 %

% เปลียนแปลง
-10.22%
+ 1.97%
+10.37%
-5.42%

รายได้จากการขายและบริ การ
สําหรับปี 2561 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การตามงบการเงินรวมเท่ากับ
731.65 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ . จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ งส่ วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้กลุ่มธุรกิจการจัด
งานแสดงสิ นค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
กําไร (ขาดทุน) ขันต้น
สําหรั บปี 2561 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขาดทุนขันต้นเท่ากับ 336.28 ล้านบาท เพิ มขึน
ร้อยละ . คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นทีร้อยละ ซึ งเพิ มขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจ
การจัดงานแสดงสิ นค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ทีสามารถควบคุมต้นทุนบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ทังนี บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจําแนกตามกลุ่มธุรกิจดังมีรายละเอียดดังนี

ล้านบาท

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

% เปลียนแปลง

ปี

ปี

628.86

683.24

-7.95%

50.83
51.96
731.65

57.08
74.60
814.92

-10.94%
-30.34%
-10.21%

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
สําหรั บ ปี 2561 สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 รายได้จากการจัด งานแสดงสิ น ค้า ลดลงคิด เป็ นร้ อยละ . จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับงานจัดกิจกรรมทีเป็ นโครงการพิเศษ แต่
ในปี 2561 ไม่มีงานโครงการพิเศษดังกล่าว
กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์ และสือรูปแบบใหม่
สําหรับปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื อสิ งพิมพ์และสื อรู ปแบบใหม่ลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 10.94 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริ การสื อโฆษณาในสื อสิ งพิมพ์ ปรับตัวลดลงตาม
ความต้องการตลาด ทังนีบริ ษทั ฯ ยังคงเพิ มรายได้จากสื อรู ปแบบใหม่ เพือเสริ มและสร้างฐานผูอ้ ่านอย่างต่อเนืองในอนาคต
กลุ่มธุรกิจรั บจ้ างพิมพ์
สําหรั บ ปี 2561 สิ นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2561 รายได้จ ากกลุ่มธุ รกิ จรั บจ้างพิ มพ์ลดลงคิ ดเป็ นร้ อยละ . จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีในปี
บริ ษทั ฯ มีงานรับจ้างพิมพ์ทีเป็ นโครงการพิเศษ แต่ในปี
มีงานรับจ้างพิมพ์ทีเป็ นโครงการพิเศษในช่วงนีน้อยลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร สําหรับปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 180.72 ล้านบาท
เพิ มขึนคิดเป็ นร้อยละ 10.37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนสาเหตุหลักจากการดําเนินงานปกติของบริ ษทั
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กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ในงบการเงินรวม ปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1.52 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ
เท่ากับ ร้อยละ 7.98 ของรายได้ โดยลดลง คิดเป็ นร้อยละ 5.42 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี
1,001.16
217.73
783.43

ปี
1,084.90
342.99
741.91

% เปลียนแปลง
- 7.71%
-36.52%
+ 5.60%

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์รวมตามงบการเงินรวม สําหรั บปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,001.16 ล้านบาท ลดลงคิด
เป็ นร้ อ ยละ 7.71 ของปี 2560โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการที บริ ษ ัท ฯ มี ลู ก หนี การค้าของค่ าบริ ก ารพื นที งาน Bangkok
International Motor Show ครังที 40 ลดลง เมือเทียบกับปี ก่อน และเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จากการจ่ายเงินปันผล

หนีสิ น
หนีสิ นรวมตามงบการเงินรวม สําหรั บปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7.73 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ .52 ของปี
โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้รับล่วงหน้าทีเก็บค่าบริ การพืนทีล่วงหน้า จากการจัดงาน Bangkok
International Motor Show ครังที 40 ลดลงจากปี ก่อน และมีการลดลงของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน จากเจ้าหนีของต้นทุน
การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครังที

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2561 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.43 ล้านบาท เพิ มขึน
คิดเป็ นร้อยละ .60 ของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ มขึน ทําให้กาํ ไรสะสมเพิ มขึน

-พีระพงศ์ เอียมลําเนานายพีระพงศ์ เอียมลําเนา
ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ

-3 -

