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 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2564  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน

ประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปดงันี ้

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2564 

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดอีกครัง้ ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึง

เดือนมกราคม 2564 (“COVID-19 ระลอกสอง”) ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในวงที่จ ากดัและเป็นเพียงบางพืน้ที่ ท าให้กิจกรรมทาง

ธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ เป็นระยะสัน้ และต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2564 สถานการณ์ 

COVID-19 ระลอกสองได้เปล่ียนไปในทิศทางที่ดีขึน้ มีจ านวนผู้ติดเชือ้รายวนัลดลง และประชาชนกลบัมาใช้ชีวติได้เกือบปกตดิี 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายอีกครัง้ตัง้แต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน กับสถานการณ์การแพร่

ระบาดโรค COVID-19 รอบที่สาม (“COVID-19 ระลอกสาม”) ซึง่เป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงที่สดุในประเทศไทย โดยมีจ านวน

ผู้ติดเชือ้ทีเ่พิ่มสงูขึน้ ประกอบกบัความล่าช้าในแผนการฉีดวคัซีน ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างระมดัระวงัมากขึน้ ลดการ

เดินทางออกนอกสถานท่ีอยู่อาศยัและมีการท างานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึน้   

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในทุกธุรกิจอย่างรอบคอบ ก าหนดใช้มาตรการดูแลรักษาความสะอาดและความ

ปลอดภยัของผู้มาใช้บริการท่ีโครงการของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมีการควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะที่รายได้ยงัฟืน้ตวัได้ไม่เต็มที่  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ   

ผู้ เช่า ร้านค้า ลกูค้า คู่ค้า พนกังาน และผู้ ถือหุ้น เป็นส าคญั โดยสรุปเหตกุารณ์ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในไตรมาส 1 ปี 2564 ดงันี ้

 ธุรกิจอาคารส านักงาน ยงัคงเปิดด าเนินงานตามปกติ โดยบริษัทฯ มีการปรับปรุงพืน้ที่ส่วนกลางและการบริการต่าง ๆ 

เพื่อดแูลกลุ่มพนกังานและผู้มาใช้บริการที่อาคารส านกังานได้ดีและทัว่ถึงยิ่งขึน้ โดยก่อนเกิดเหตกุารณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 

ระลอกสามนัน้ มีจ านวนพนกังานที่กลบัมาท างานแล้วมากกว่าร้อยละ 80 ของระดบัปกติ และแม้ว่าในช่วง COVID-19 ระลอกสาม 

ส่งผลให้มีพนกังานที่ด าเนินการ Work From Home เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ยงัคงใช้มาตรฐานรักษาความสะอาดและความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัด เพื่อดแูลพนกังานท่ีจ าเป็นต้องเข้ามาในอาคารส านกังานและผู้มาใช้บริการท่ีอาคารส านกังานต่อไป 



 ธุรกิจเช่าพืน้ที่ค้าปลีกในโครงการต่าง ๆ เปิดให้บริการตามปกติ และยงัคงดแูลร้านค้าและผู้ประกอบการท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทัง้ในช่วงระลอกสองและสามอย่างต่อเนื่อง อาทิ พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่า

ตามความเหมาะสม และสนบัสนนุกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 

 ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์  มีการประชาสมัพนัธ์โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 โดยมีลกูค้าที่สนใจเข้าเยี่ยมชม 

โครงการ รวมทัง้จองซือ้และโอนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการขายและโอนยูนิตได้เพิ่มเติมในอนาคต  นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัแห่งใหม่บริเวณดอนเมือง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดขายเฟสแรกภายในปีนี ้

 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 

รายได้  

บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 328 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยหลกัมาจากการขาย

และโอนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ลดลง จากผลกระทบของสถานการณ์โรค COVID-19 ระลอกสองที่มีต่อก าลงัซือ้ของลกูค้า 

ในขณะที่รายได้จากอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมาก และยังคงบริหารจัดการให้

สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมการด าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงได้อย่างสม ่าเสมอ 

 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการบริหาร 

บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารจ านวน 115 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 จากปีก่อน 

ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกบั

รายได้ที่ลดลง และปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยสามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไร

การด าเนินงานได้ในระดบัท่ีสงูกว่าปีก่อน ที่ร้อยละ 83 และ 65 ตามล าดบั (ไตรมาส 1 ปี 2563 อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไร

การด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 78 และ 62 ตามล าดบั) 

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 165 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 จากปีก่อน ซึ่งรวมผลกระทบท่ีเกิดขึน้

จากรายการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายการต่าง ๆ ที่มิได้เกิดขึน้เป็นประจ า อาทิ 

ก าไรจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อาคารส านกังาน จีแลนด์ (GLANDRT) 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นต้น หากไม่รวมรายการท่ีไม่ได้เกดิเป็นประจ า ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ทีร้่อยละ 32 จากปีก่อน แม้จะมีรายได้

ที่ลดลง แต่บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราก าไรด าเนินงานให้อยู่ในระดบัที่สงูกว่าปีก่อน ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 

จากการบริหารโครงสร้างเงินทนุและหนีสิ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  

 



โครงสร้างทางการเงิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลงจาก 6,588 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 6,550 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสาเหตหุลกัมาจากช าระเงินกู้ยืมที่ครบก าหนดระหว่างปี ขณะที่อตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี เท่ากบั ณ สิน้ปีก่อนหน้า 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 0.44 เท่า ลดลง

จาก ณ สิน้ปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งอัตราส่วนดงักล่าวยังอยู่ต ่ากว่านโยบายของบริษัทฯ ที่ 1 เท่า และต ่ากว่าระดบัเงื่อนไขสญัญา

เงินกู้  (Debt covenant) ที่ 3 เท่า 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการรับรู้ก าไรสทุธิระหว่างปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดช าระ

ภายในอนาคตระยะสัน้ พร้อมกับต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพฒันา

โครงการใหม่ที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจต่อไปในระยะยาว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

              -สรุกิจ ธารธนานนท์- 

             (นายสรุกิจ ธารธนานนท์)  
        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส กลุ่มงานสนบัสนนุ 

                                                               ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 
  



  
 

ตารางที่ 1: สรุปงบก าไรขาดทุน

หนว่ย: ล้านบาท 1Q64 1Q63 จ านวน ร้อยละ

รายได้การให้เชา่และบริการ 305 376 (71) (19%)

รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์ 19 76 (57) (75%)

รายได้อ่ืนๆ 4 1 3 300%

รายได้รวม 328 453 (125) (28%)

ต้นทนุธุรกิจให้เชา่และบริการ 53 74 (21) (28%)

ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2 27 (25) (93%)

คา่ใช้จา่ยการขายและบริหาร 60 69 (9) (13%)

ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานรวม 115 170 (55) (32%)

ก าไรจากการด าเนินงาน 213 283 (70) (25%)

(ก าไร) ขาดทนุจากรายการอ่ืนที่มิได้มาจาก

การด าเนินธุรกิจหลกั
(56) (134) 78 (58%)

ต้นทนุทางการเงิน 41 59 (18) (31%)

ก าไรก่อนหกัภาษีและผู้ไม่มีส่วนควบคุม 228 358 (130) (36%)

ภาษีเงินได้ 53 61 (8) (13%)

ส่วนของผู้ ไมมี่อ านาจควบคมุ 10 19 (9) (47%)

ก าไรสุทธิ 165 278 (113) (41%)

เปล่ียนแปลง



  
 

ตารางที่ 2: สรุปฐานะทางการเงนิ

หนว่ย: ล้านบาท 1Q64 YE63 จ านวน ร้อยละ

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,175 1,164 11 1%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 28,161 28,061 100 0%

สินทรัพย์รวม 29,336 29,225 111 0%

หนีส้ินหมนุเวียน 3,819 3,900 (81) (2%)

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 10,499 10,497 2 0%

หนีสิ้นรวม 14,318 14,397 (79) (1%)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,018 14,828 190 1%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 29,336 29,225 111 0%

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิจากเงนิสด

และเงนิลงทุนช่ัวคราว
6,550 6,588 (38) (1%)

เปล่ียนแปลง



  

ตารางที่ 3: อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

1Q64 1Q63

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 83% 78%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 65% 62%

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 50% 61%

อตัราผลตอบแทนส่วนผู้ ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 1% 2%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 1% 1%

1Q64 YE63

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.31 0.30

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.95 0.97

อตัราส่วนหนีส้ินมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วน

ของผู้ ถือหุ้น (เทา่)
0.44 0.45

อัตราส่วนความสามารถการท าก าไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)


