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ที G 004/2554 

        

วนัที 28 กมุภาพนัธ์  2554 

 

 

เรือง คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสําหรับงบการเงินประจําปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สงิทีสง่มาด้วย รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Form 45-3) และงบการเงินประจําปี 2553  

 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (”บริษัท”) ขอนําสง่งบการเงินประจําปีสินสดุวนัที           

31 ธนัวาคม 2553 และแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มายงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย เพือเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 

 ฝ่ายบริหาร ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2553 สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม  

2553 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2552 และงบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553  เปรียบเทียบกบังบดลุ

รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 ดงันี 

 
งบกาํไรขาดทุนรวม  
 
1. รายได้  

รายได้รวมปี 2553 จํานวน 291 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจสือและธุรกิจสนามกอล์ฟ สําหรับ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัไมถ่งึเกณฑ์การรับรู้รายได้  

รายได้ปี 2553 เพิมขนึจากปี 2552 ทีมีจํานวน 47 ล้านบาท เป็นจํานวน 244 ล้านบาท เนืองจากรายได้

ธุรกิจสือและธุรกิจสนามกอล์ฟสําหรับปี 2552 เป็นรายได้เพียง 14 วนั (ตงัแตว่นัที 18 ธนัวาคม 2552 ซงึเป็นวนัรวม

กิจการแล้วเสร็จ) โดยวิธีการบญัชีการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั  

 
2. ต้นทุน    

ต้นทนุรวมปี 2553 จํานวน  212 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2552 ทีมีจํานวน 30 ล้านบาท เป็นจํานวน 182 

ล้านบาท ซงึปี 2552 เป็นต้นทนุธุรกิจสือและธุรกิจสนามกอล์ฟเพียง 14 วนั 
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3. ค่าใช้จ่าย  
คา่ใช้จ่ายรวมจํานวน 267 ล้านบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 223 ล้านบาท สว่นใหญ่

เป็นคา่ความนิยมซงึเกิดจากการรวมธุรกิจ 103 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขนึจากคา่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายพนกังาน เป็นต้น 

              
4. ขาดทุนสุทธิ 

 สําหรับปี 2553 บริษัทมีขาดทนุสทุธิรวม จํานวน 86 ล้านบาท (เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จํานวน 

74 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.07 บาท)  

 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ  
 
1. รายได้ 

รายได้สําหรับปี 2553 มีจํานวน 112 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จํานวน 655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

85 ซงึเกิดจากการเปลียนธุรกิจจากธุรกิจสือเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตงัแตไ่ตรมาส 1 ปี 2553   

 
2. ต้นทุน 

ต้นทนุสําหรับปี 2553 มีจํานวน 65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จํานวน 430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 

ซงึเกิดจากการเปลียนธุรกิจดงักลา่วข้างต้น 

 
3. ค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายจํานวน 73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จํานวน 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 เนืองจากในปี 

2552 สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจสือ 

 
4. กาํไรสุทธิ 

สําหรับปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 77 ล้านบาท (กําไรสทุธิตอ่หุ้น

เทา่กบั 0.07 บาท)  
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งบดุลรวม   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 
 
1. สนิทรัพย์รวม   

บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 7,764 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 เพิมขึนจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  

ซงึมีจํานวน 7,417 ล้านบาท เป็นเงิน 347 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

1.1 สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ เพิมขนึ 1,174 ล้านบาท เนืองจากงานระหวา่งก่อสร้างเพิมขนึในระหวา่งงวด 

1.2      เงินสดและเงินลงทนุชวัคราว ลดลง 442 ล้านบาท 

1.3      ทีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ ลดลง 149 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการขายทรัพย์สินของธุรกิจสือ

ให้กบับริษัทยอ่ย 

1.4 คา่ความนิยมลดลงจํานวน 103 ล้านบาท  
 
2. หนีสนิรวม  

บริษัทมีหนีสนิรวม 2,647 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 เพิมขนึจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  ซงึมี

จํานวน 2,089 ล้านบาท เป็นเงิน 558 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกนั 441 ล้านบาท  

2.2 เงินมดัจํารับตามสญัญาจะซือจะขายอาคารเพิมขนึ 433 ล้านบาท 

2.3 กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิมขนึสทุธิ 336 ล้านบาท  

2.4 คา่งวดทียงัไมรั่บรู้รายได้เพิมขนึ 221 ล้านบาท 

 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้น ู  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,117 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2552 ทีมีจํานวน 5,328 ล้านบาท เป็นจํานวน 211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ลดลงจากผลประกอบการทีมีขาดทนุ

สทุธิสําหรับปี 2553 จํานวน 86 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมก่อนรวมกิจการ จํานวน 123 ล้าน

บาท และผลจากการซือหุ้นของบริษัทยอ่ยจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย จํานวน 24 ล้านบาท สทุธิกบัการเพิมขนึจากการ

จําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย จํานวน 22 ล้านบาท  
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งบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 
 
1. สนิทรัพย์รวม 

บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 5,333 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  ซงึ

มีจํานวน 5,921 ล้านบาท เป็นเงิน 588 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

1.1 เงินสดและเงินลงทนุชวัคราวลดลง 513 ล้านบาท 

1.2 เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั-สทุธิ เพิมขนึ 180 ล้านบาท 

1.3 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ ลดลง 158 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการขายทรัพย์สินของธุรกิจสือ

ให้กบับริษัทยอ่ย 

1.4 ลกูหนีการค้า-สทุธิ ลดลง 70 ล้านบาท 

 
2. หนีสนิรวม 

บริษัทมีหนีสินรวม 282 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  ซงึมี

จํานวน 824 ล้านบาท เป็นเงิน 542 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 ชําระคืนเงินกู้ระยะสนัจากบริษัททีเกียวข้องกนั 376 ล้านบาท  

2.2 ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 66 ล้านบาท 

 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้นู  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,051 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2552 ทีมีจํานวน 5,097 ล้านบาท เป็นจํานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 เป็นการลดลงจากการจ่าย        

เงินปันผล จํานวน 123 ล้านบาท สทุธิกบัผลประกอบการทีมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2553 จํานวน 77 ล้านบาท  

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

                            รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 


