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ที M/046/2553 

        

วนัที  17  พฤษภาคม  2553 

 

เรือง คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสําหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2553 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

สงิทีสง่มาด้วย รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Form 45-3) และงบการเงินไตรมาส 1/2553 ฉบบัภาษาไทย  

 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําส่งงบการเงินไตรมาส 1/2553 สินสดุวนัที 31 

มีนาคม 2553 ฉบบัภาษาไทย และแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มายงัตลาดหลกัทรัพย์     

แหง่ประเทศไทย เพือเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 

งบกาํไรขาดทุนรวม 
 
1. รายได้  

รายได้รวมสําหรับไตรมาส 1/2553 สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2553 มีจํานวน 175 ล้านบาท เพิมขึนทงัจํานวนจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึงในปี 2552 ยงัไม่มีรายได้ เนืองจากยงัไม่ได้เข้าถือหุ้นในธุรกิจสือและยงัไม่ถึงเกณฑ์รับรู้

รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รายได้สําหรับไตรมาส 1/2553 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าโฆษณาของธุรกิจสือ 129 ล้าน

บาท และรายได้เกียวกบัธุรกิจสนามกอล์ฟ 29 ล้านบาท 

 
2. ต้นทุนขาย    

ต้นทนุขายรวมจํานวน 116 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นต้นทนุโฆษณา 91 ล้านบาท และต้นทนุธุรกิจสนามกอล์ฟ 17 

ล้านบาท  

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจํานวน 80 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 75 ล้าน

บาท สว่นใหญเป็นการเพิมขนึในสว่นของธุรกิจสือจํานวน 43 ล้านบาท และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 32 ล้านบาท โดย

คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่เสือมราคาทรัพย์สนิ คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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4. รายการทีเกียวข้องกับการขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 1/2553 บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย คือ บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากดั ให้กบับริษัททีเกียวข้องกนั

แหง่หนงึ โดยมีรายการทีเกียวข้อง ดงันี 

4.1  มีกําไรจากการขายเงินลงทนุ จํานวน 121 ล้านบาท   

4.2  มีการตดัจ่ายคา่ความนิยมในการลงทนุในธุรกิจสือ จํานวน 103 ล้านบาท   
 
5. ขาดทุนสุทธิ   

บริษัทมีขาดทนุสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ สําหรับไตรมาส 1/2553 จํานวน 20 ล้านบาท เพิมขึนจาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน ซงึมีจํานวน 5 ล้านบาท เป็นจํานวน 15 ล้านบาท  

 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 
 
1. รายได้  

รายได้จํานวน 27 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซงึมีรายได้ 177 ล้านบาท เป็นจํานวน 150 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ซงึสว่นใหญ่เป็นการลดลงของรายได้ค่าโฆษณา เนืองจาก บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจสือตงัแต่วนัที 

1 มกราคม 2553 โดยทีธุรกิจสือได้ดําเนินการภายใต้บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากดั ซงึเป็นบริษัทยอ่ย   

สว่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัไมถ่งึเกณฑ์การรับรู้รายได้ เนืองจากโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันา รายได้สว่นใหญ่

จงึได้จากการให้เช่าและบริการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 27 ล้านบาท 

 
2. ต้นทุนขาย    

ต้นทนุขายรวมจํานวน  8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซึงมีต้นทนุ 137 ล้านบาท เป็นจํานวน 

129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 เป็นผลจากการทีบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจสือ ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2553 ดงักล่าว

ข้างต้น  

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 28 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 8 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 22 เนืองจากในปีก่อนมีคา่ใช้จ่ายของธุรกิจสือ  

 
4. กาํไรจากการขายเงนิลงทุน 

บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยให้กบักิจการทีเกียวข้องกนัจํานวน 59 ล้านบาท 
 
5. กาํไรจากการขายทรัพย์สนิ 

บริษัทมีกําไรจากการขายทรัพย์สนิให้กบับริษัทยอ่ยแหง่หนงึ จํานวน 52 ล้านบาท 
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6. กาํไรสุทธิ   
บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับไตรมาส 1/2553 จํานวน 84 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซงึมีกําไร

สทุธิ 8 ล้านบาท เป็นจํานวน 76 ล้านบาท  

 

งบดุลรวม   งบดลุรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 
 
1. สนิทรัพย์รวม   

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,402 ล้านบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 ลดลงจากวนัที 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวน 

15 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

1.1 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดลง 147 ล้านบาท เนืองจากการขาย

ทรัพย์สนิของธุรกิจสือให้กบับริษัทยอ่ย 

1.2 ลกูหนีการค้า-สทุธิ ลดลง 90 ล้านบาท จากการได้รับชําระเงินในระหวา่งงวด 

1.3 คา่ความนิยมตดัจ่าย จํานวน 103 ล้านบาท  

1.4 สนิค้าคงเหลือ เพิมขนึ 164 ล้านบาท เนืองจากงานระหวา่งก่อสร้างเพิมขนึในระหวา่งงวด 

1.5 เงินสดและเงินลงทนุชวัคราว เพิมขนึ 200 ล้านบาท 

  
2. หนีสนิรวม  

บริษัทมีหนีสินรวมลดลงจากจํานวน 2,089 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวน 2,072 ล้านบาท  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 เงินกู้ ยืมจากบริษัทเกียวข้องกนัลดลงจํานวน 104 ล้านบาท เนืองจากมีการชําระคืนในระหวา่งงวด  

2.2 หนีสนิหมนุเวียนอืนลดลง 55 ล้านบาท 

2.3 เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิมขนึสทุธิจํานวน 25 ล้านบาท 

2.4 เงินมดัจํารับและคา่งวดทียงัไมรั่บรู้รายได้เพิมขนึ 116 ล้านบาท 

 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้น ู  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,330 ล้านบาท เพิมขึนสทุธิจากวนัที 31 ธันวาคม 2552 

ซงึมีจํานวน 5,328 ล้านบาท เป็นจํานวน 2 ล้านบาท   

 

งบดุลเฉพาะกจิการ  งบดลุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 
 
1. สนิทรัพย์รวม   

บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจาก 5,921 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552 เป็น 5,891 ล้านบาท ณ วนัที 31 

มีนาคม 2553 ลดลงจํานวน 30 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 
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1.1 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าคงเหลือ ลดลง 193 ล้านบาท เนืองจาก

การขายทรัพย์สนิของธุรกิจสือให้กบับริษัทยอ่ย 

1.2 ลกูหนีการค้า-สทุธิ ลดลง 48 ล้านบาท จากการได้รับชําระเงินในระหวา่งงวด 

1.3 เงินสดและเงินลงทนุชวัคราว เพิมขนึ 184 ล้านบาท 
 

2. หนีสนิรวม  
บริษัทมีหนีสนิลดลงจาก 824 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 เป็น 710 ล้านบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 

ลดลงจํานวน 114 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 เงินกู้ ยืมจากบริษัทเกียวข้องกนัลดลงจํานวน 39 ล้านบาท เนืองจากมีการชําระคืนในระหวา่งงวด  

2.2 หนีสนิหมนุเวียนอืนลดลง 47 ล้านบาท 

2.3 เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 16 ล้านบาท เนืองจากมีการชําระคืนในระหวา่งงวด 
 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้น ู  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,181 ล้านบาท เพิมขึนจากวนัที 31 ธันวาคม 2552      

ซงึมีจํานวน 5,097 ล้านบาท เป็นจํานวน 84 ล้านบาท เนืองจากผลกําไรในระหวา่งงวด  

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

                              

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                           (นางสาวรมณี บญุดีเจริญ) 

                 รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 


