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ที่ M/015/2553 
        

วันที่  2  มีนาคม  2553 
 
เร่ือง คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหารสําหรับงบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ส่ิงที่สงมาดวย รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Form 45-3) และงบการเงินประจําป 2552 ฉบับภาษาไทย  
 
 บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําสงงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ฉบับภาษาไทย และแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มายังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
เผยแพรใหแกผูลงทุนทราบตอไป 

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2552 อนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดวยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จาก
บริษัท แกรนด คาแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเจริญกฤษ (ประกอบดวยบริษัท แกรนด คาแนล จํากัด บริษัท เบ็ล ดีเวลลอป
เมนท จํากัด และบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด และบริษัทยอย) และการซ้ือสินทรัพยจากกลุมรัตนรักษ สงผลใหบริษัทมีการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจคร้ังสําคัญ โดยการขยายจากธุรกิจส่ือไปสูธุรกิจอสังหาริมทรัพย และภายหลังการเขาทํา
รายการกลุมเจริญกฤษเขามาเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหลักของบริษัท 

  ดังนั้นในการจัดทํางบการเงินรวมเมื่อกลุมเจริญกฤษ (ผูถูกซ้ือในทางกฎหมาย) เขามาเปนผูถือหุนรายใหญเกิน
กวารอยละ 50 และมีอํานาจควบคุมบริษัท กลุมเจริญกฤษจึงถือเปนบริษัทแมในทางบัญชี บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงิน
รวมสําหรับ ”การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ” ภายใตชื่อบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยมีสาระสําคัญที่ปรากฏในงบการเงินป 2552 และ 2551 ดังนี้  
 
  งบกําไรขาดทุนรวมป 2552  

ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมรายไดและคาใชจาย ดังนี้ 
- รายไดและคาใชจายของกลุมบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (ประกอบดวย บมจ.มีเดีย ออฟ      

มีเดียส บจก. มีเดีย สตูดิโอ บจก. เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท และ บจก. เขาเขียวคันทร่ีคลับ) ต้ังแตวันที่ 18 ธันวาคม 
2552 (ซึ่งเปนวันที่การรวมกิจการแลวเสร็จ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (จํานวน 14 วัน) 

- รายไดและคาใชจายของ บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท บจก. พระราม 9 สแควร และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
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 งบดุลรวมป 2552 
จากผลของการรวมกิจการ และการบันทึกบัญชี การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ สินทรัพยและหนี้สินเกิดจากการรวม

สินทรัพยและหน้ีสินของบมจ.มีเดีย ออฟ มีเดียส และกลุมเจริญกฤษ แตสําหรับสวนของผูถือหุน ประกอบดวยทุนจด
ทะเบียนท่ีออกและชําระแลวของกลุมเจริญกฤษ (บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท และ บจก. พระราม 9 สแควร) บวกดวย
ตนทุนการรวมธุรกิจ 

 

 งบการเงินรวมสําหรับป 2551 ที่นํามาเปรียบเทียบ 
 งบการเงินรวมสําหรับป 2551 ที่นํามาเปรียบเทียบ เปนตัวเลขของ บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท  
พระราม 9 สแควร จํากัดและบริษัทยอย เทานั้น 

จากผลการรวมธุรกิจดังกลาวขางตน ฝายบริหารขอช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 
2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2551 และงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
 
งบกําไรขาดทนุรวม 
 
1. รายได  

รายไดรวมป 2552 จํานวน 50.71 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีรายไดรวม 482.54 ลานบาท เปนจํานวน 
431.83 ลานบาท เนื่องจากในป 2551 บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ซึ่งเปนบริษัทแมในทางบัญชี มีกําไรจากการปรับ
โครงสรางหนี้จํานวน 457.07 ลานบาท  สวนรายไดธุรกิจส่ือและธุรกิจสนามกอลฟ เปนรายไดจากการดําเนินงานของ
บริษัท จํานวน 14 วัน (วันที่ 18 ธันวาคม 2552 – วันที่ 30 ธันวาคม 2552) ซึ่งเปนผลประกอบการภายหลังการรวมกิจการ
ในป 2552 ในขณะท่ีป 2551 ไมมีรายไดดังกลาว 

 
2. ตนทุน    

ตนทุนรวมจํานวน 30.41 ลานบาท สวนใหญเปนตนทุนจากธุรกิจส่ือและธุรกิจสนามกอลฟของบริษัท จํานวน 14 
วัน (วันที่ 18 ธันวาคม 2552 – วันที่ 30 ธันวาคม 2552) ซึ่งเปนผลประกอบการภายหลังการรวมกิจการในป 2552 ในขณะ
ที่ป 2551 ไมมีตนทุนดังกลาว 

 
3. คาใชจายในการขายและบริหาร  

คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 42.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 17.47 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 70.30 สวนใหญเกิดจากคาธรรมเนียมที่ปรึกษาตางๆ 
 
4.  ขาดทุนสุทธิ   

ขาดทุนสุทธิซึ่งเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สําหรับป 2552 มีจํานวน 17.28 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ซ่ึงมี
กําไรจํานวน 451.96 ลานบาท ซึ่งเกิดจากกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ โดยในป 2552 มีขาดทุนตอหุน 0.03 บาท  
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งบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 
 
1. รายได  

รายไดจํานวน 814.93 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีรายไดรวม 856.58 เปนจํานวน 41.65 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 4.86 สาเหตุหลักจากรายไดคาโฆษณาที่ลดลงจํานวน 56.03 ลานบาท เนื่องจากลูกคามีการลดการใชงบโฆษณา 
อยางไรก็ตามรายไดโฆษณายังคงเปนธุรกิจหลักของบริษัท ในป 2552 สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังไมมีการรับรูรายได
ในป 2552 เนื่องจากโครงการอยูระหวางการพัฒนา 

 
2. ตนทุน    

ตนทุนรวมจํานวน  495.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 39.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.64 สาเหตุ
หลักจากตนทุนโฆษณาเพิ่มขึ้น 37.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.70 จากป 2551 เนื่องจากการจางบุคคลากรฝายผลิต
รายการประเภทขาวเพิ่มขึ้นและคาเส่ือมราคาอุปกรณการผลิตเพิ่มขึ้น 

 
3. คาใชจายในการขายและบริหาร  

คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 200.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 9.66 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 5.07 สวนใหญเกิดจากคาธรรมเนียมที่ปรึกษาตางๆ  

 
4.  กําไรสุทธิ   

บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 จํานวน 81.78 ลานบาท ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน 44.86 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 35.43 โดยมีกําไรตอหุน 0.23 บาท 
 
งบดุลรวม   งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
1. สินทรัพยรวม   

บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,212.95 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน 7,416.61 ลานบาท        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 4,203.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 130.83 โดยทรัพยสินที่มีการเปล่ียนแปลง
อยางเปนสาระสําคัญ มีดังนี้ 

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,718.53 ลานบาท สวนใหญเปนที่ดินและอาคาร
สํานักงานของบริษัท (ซึ่งบางสวนเปนผลจากการรวมกิจการ) ที่ดินและคาพัฒนาสนามกอลฟของบริษัท
ยอย    

2. สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,115.72 ลานบาท จากการกอสรางอาคารพลาซา และที่ดินเปลารอ
การพัฒนา 

3. เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจํานวน 508.58 ลานบาท เปนเงินฝากประจําและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศ
ไทย   
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4. เงินจายลวงหนาตามสัญญากอสราง เพิ่มขึ้นจํานวน 301.20 ลานบาท เนื่องจากงานกอสรางมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

  
2. หนี้สินรวม  

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 337.67 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน 2,088.61 ลานบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 1,750.94 ลานบาท หนี้สวนใหญประกอบดวย 

- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 514.51 ลานบาท 
- เงินกูยืมจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 540.90 ลานบาท 
- เงินมัดจํารับตามสัญญาจะซ้ือจะขายอาคาร 645.85 ลานบาท 

 
3. สวนของผูถือหุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 5,328.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มีจํานวน 
2,875.28 ลานบาท เปนจํานวน 2,452.71 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจส่ือและธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยใช
การบันทึกบัญชี  “การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ” ดังกลาวขางตน 
 
งบดุลเฉพาะกิจการ  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
1. สินทรัพยรวม   

บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,743.73 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน 5,921.38 ลานบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 4,177.65 ลานบาท โดยทรัพยสินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ มีดังนี้ 

1. เงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจํานวน 2,367.26 ลานบาท เกิดจากการลงทุนเพิ่มใน บจก. เบ็ล     ดีเวลล
อปเมนท และบจก. พระราม 9 สแควร ในสัดสวนรอยละ 70.57 และ 70.28 ตามลําดับ  

2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,299.44 ลานบาท เกิดจากการซื้อที่ดินและอาคาร
สํานักงาน และการลงทุนในอุปกรณการผลิตรายการโทรทัศน    

3. สินคาคงหลือ-สุทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 771.86 ลานบาท เกิดจากการซื้อที่ดินเปลาเพื่อการพัฒนา  
4. เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจํานวน 384.44 ลานบาท สวนหนึ่งนําไปชําระคาซ้ือที่ดินเปลาเพื่อการพัฒนา และ

การจายเงินปนผล 
 

2. หนี้สินรวม  
บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 126.46 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน 824.07 ลานบาท      ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจํานวน 697.61 ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวน 236.77 ลานบาท และเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน จํานวน 376.00 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามขอตกลง
ของการซ้ือที่ดินเปลาเพื่อการพัฒนา และท่ีดินและอาคารสํานักงาน พรอมภาระหนี้สินของโครงการดังกลาว 
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3. สวนของผูถือหุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 5,097.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มีจํานวน 
1,617.27 ลานบาท เปนจํานวน 3,480.04 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มทุนจํานวน 699.29 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 4 บาท) ในราคาหุนละ 5 บาท คิดเปนมูลคารวม 3,496.44 ลานบาท เพื่อชําระคาสินทรัพยโครงการอสังหาริมทรัพย 
และซ้ือหุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประกอบกับผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 81.78 ลานบาท 
สุทธิกับการจายเงินปนผลจํานวน 98.42 ลานบาท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                              

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                      (นางสาวสุภาพรรณ  วิสฤตาภา) 
                     เลขานุการบริษัท 


