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ที M/061/2553 

        

วนัที 11 สงิหาคม 2553 

 

 

เรือง คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที 2 สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน

2553 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สงิทีสง่มาด้วย รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Form 45-3) และงบการเงินไตรมาสที 2 ปี 2553 

 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) ขอนําสง่งบการเงินประจําไตรมาสที 2 สนิสดุวนัที 30 

มิถนุายน 2553 และแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มายงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เพือเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 

 ฝ่ายบริหาร ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําไตรมาสที 2 สนิสดุวนัที 30 

มิถนุายน 2553 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2552 และงบดลุรวม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553  เปรียบเทียบ

กบังบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 ดงันี 

 
งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2553 
 
1. รายได้  

รายได้รวมจํานวน 34 ล้านบาท เป็นรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจํานวน 17 ล้านบาท และรายได้จาก

กิจการให้เช่าอาคารสํานกังานจํานวน 17 ล้านบาท สําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัไมถ่งึเกณฑ์การรับรู้รายได้ใน

ไตรมาส 2 นี 

 
2. ต้นทุน    

ต้นทนุรวมจํานวน  38 ล้านบาท เป็นต้นทนุจากกิจการสนามกอล์ฟ จํานวน 15 ล้านบาทและต้นทนุจาก

การให้เช่าอาคารสํานกังาน จํานวน 23 ล้านบาท  
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจํานวน 18 ล้านบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 8 

ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายพนกังาน เป็นต้น 

              
4. ขาดทุนสุทธิ 

 ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริษัทมีขาดทนุสทุธิรวม จํานวน 24 ล้านบาท (เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จํานวน 21 ล้านบาท คิดเป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.02 บาท)  

 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ สาํหรับงวด 3 เดือน สนิสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2553 
 
1. รายได้ 

รายได้ไตรมาส 2 ปี 2553 มีจํานวน 26 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 151 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 86 ซงึเกิดจากการเปลียนธุรกิจจากธุรกิจสือเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตงัแตไ่ตรมาส 1 ปี 

2553   

 
2. ต้นทุน 

ต้นทนุไตรมาส 2 ปี 2553 มีจํานวน 23 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 97 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 81 ซงึเกิดจากการเปลียนธุรกิจดงักลา่วข้างต้น 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 48 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 88 เนืองจากในปี 2552 เป็นคา่ใช้จ่ายของธุรกิจสือ 

 
4. ขาดทุนสุทธิ 

 ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 4 ล้านบาท (ขาดทนุสทุธิ

ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.00 บาท)  

  

งบดุลรวม   งบดลุรวม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2552 
 
1. สนิทรัพย์รวม   

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,160 ล้านบาท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  

ซงึมีจํานวน 7,417 ล้านบาท เป็นเงิน 257 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 
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1.1 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สทุธิ ลดลง 152 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด

จากการขายทรัพย์สนิของธุรกิจสือให้กบับริษัทยอ่ย 

1.2 คา่ความนิยมตดัจ่าย จํานวน 103 ล้านบาท  

1.3 เงินสดและเงินลงทนุชวัคราว ลดลง 370 ล้านบาท 

1.4 สนิค้าคงเหลือ เพิมขนึ 434 ล้านบาท เนืองจากงานระหวา่งก่อสร้างเพิมขนึในระหวา่งงวด 
 
2. หนีสนิรวม  

บริษัทมีหนีสินรวม 1,978 ล้านบาท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  ซงึมี

จํานวน 2,089 ล้านบาท เป็นเงิน 111 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนั 441 ล้านบาท  

2.2 กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิมขนึสทุธิ 125 ล้านบาท  

2.3 เงินมดัจํารับและคา่งวดทียงัไมรั่บรู้รายได้เพิมขนึ 239 ล้านบาท 

 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้น ู  

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,182 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2552 ทีมีจํานวน 5,328 ล้านบาท เป็นจํานวน 146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 เป็นการลดลงจากผล

ประกอบการทีมีขาดทนุสทุธิสําหรับงวด 6 เดือน ปี 2553 จํานวน 45 ล้านบาท และเกิดจากต้นทนุรวมกิจการลดลง

เนืองจากการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมก่อนรวมกิจการ จํานวน 101 ล้านบาท  

 
งบดุลเฉพาะกิจการ 
 
1. สนิทรัพย์รวม 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,379 ล้านบาท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  

ซงึมีจํานวน 5,921 ล้านบาท เป็นเงิน 542 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

1.1 เงินสดและเงินลงทนุชวัคราวลดลง 431 ล้านบาท 

1.2 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สทุธิ ลดลง 193 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการ

ขายทรัพย์สนิของธุรกิจสือให้กบับริษัทยอ่ย 

1.3 เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องเพิมขนึ 149 ล้านบาท 

1.4  ลกูหนีการค้าสทุธิลดลง จํานวน 58 ล้านบาท 
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2. หนีสนิรวม 
บริษัทมีหนีสินรวม 325 ล้านบาท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2552  ซงึมี

จํานวน 824 ล้านบาท เป็นเงิน 499 ล้านบาท รายการทีสําคญั ได้แก่ 

2.1 ชําระคืนเงินกู้ระยะสนัจากบริษัททีเกียวข้องกนั 376 ล้านบาท  

2.2 ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 32 ล้านบาท 

 
3. ส่วนของผ้ถือหุ้นู  

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,054 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2552 ทีมีจํานวน 5,097 ล้านบาท เป็นจํานวน 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 เป็นการลดลงจากผลประกอบการ

ทีมีกําไรสทุธิสําหรับงวด 6 เดือน ปี 2553 จํานวน 80 ล้านบาท สทุธิกบัการจ่ายเงินปันผล จํานวน 123 ล้านบาท  

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

                            รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 

 


