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สาสนจากคณะกรรมการ
หลังจากที่บริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI เมื่อปลายเดือน ธันวาคม 2545 ที่ผานมา
ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายการเปดศูนยการคาแหงใหมไดรวดเร็วขึ้นกวาในอดีต ประกอบกับในป 2546 บริษัท
เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดเขามาเปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวน 25% ทําใหบริษัทฯ จําเปนตอง
ออกหุนเพิ่มทุนเพื่อขายให เมเจอร สวนหนึ่ง และขายใหผูถือหุนเดิมอีกสวนหนึ่ง ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลวเกินกวา 200 ลานบาทในป 2545 ซึ่งเปนผลทําใหตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหหลักทรัพยจดทะเบียน
ของบริษัทยายจากตลาด MAI เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักไดตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 เปนตนไป
จากการที่บริษัทฯ ไดเปดศูนยการคาแหงใหมที่บริเวณถนนทองหลอระหวางซอย 4 และซอย 8 ซึ่งไดรับ
การตอบรับอยางเกินคาดทั้งจากผูเชาและจากลูกคาที่มาใชบริการ ทําใหบริษัทฯ ไดเขาทําการเชาที่ดินบริเวณถนน
ทองหลออีกแปลงหนึ่งบริเวณปากซอยทองหลอ 15 เพื่อเปดศูนยการคาแหงที่ 2 บนถนนทองหลอของบริษัทฯ ซึ่ง
กําลังกอสรางและคาดวาจะเปดไดภายในไตรมาส 3 ป 2547 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําการเชาที่ดินเพื่อเปด
ศูนยการคาและบันเทิงบริเวณถนนแจงวัฒนะซึ่งจะเปดดําเนินการไดในปลายป 2547 และเชาที่ดินบริเวณปาก
ถนนลาดพราว 120 เพื่อเปดศูนยสะดวกซื้ออีก 1 แหงในไตรมาส 1 ป 2547 การที่บริษัทฯ สามารถเปด
ศูนยการคาแหงใหมเพิ่มอยางตอเนื่อง จะทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มรายไดคาเชาและคาบริการไดอยางมี
นัยสําคัญในอนาคต และเปนการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของบริษัทดวยเชนกัน
ผลประกอบการของบริษัทในรอบปที่ผานมาสามารถสรางรายไดจํานวน 169 ลานบาท สูงขึ้น 24.2 %
เมื่อเทียบกับรายไดป 2545 สําหรับกําไรสุทธิในปนี้ทําได 35.78 ลานบาท สูงขึ้น 5.8 % จากป 2545
ในป 2546 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลโดยควบคูไปกับการปฏิบัติตามแนวปรัชญาการ
บริหารการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาศูนยการคาของบริษัทฯอยางตอเนื่อง อัน
เปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยสรางผลกําไรแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯเชื่อมั่นวา ดวยแนวทางการบริหารจัดการอยางมืออาชีพที่มีคุณภาพและยึดมั่น
จริย ธรรมและธรรมมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ จะสงผลใหบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางมั่นคงและสามารถสราง
ผลตอบที่ดีในระยะยาว
คณะกรรมการขอขอบคุณผูมีพระคุณ คูคา ลูกคา ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน และพนักงาน ที่
ใหการสนับสนุนบริษัทฯอยางจริงจัง นํามาซึ่งความสําเร็จตลอดระยะเวลาที่ผานมา

(นายอรณพ จันทรประภา)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 และการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
8/2546 เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2546.ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
ประกอบดวย
1. นางนันทิยา มนตริวัต
2. นายดุสิต นนทะนาคร
3. นางสไบทิพย สุนทรส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบป 2546 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ที่
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดและมอบหมาย โดยไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป 2546 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได
สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสอบทานใหบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูในเกณฑดี ไมมี
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ และงบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นควรแตงตั้งบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย นาย
ศุภชัย ปญญาวัฒโน ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขที่ 3844 เปน
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2547

(นางนันทิยา มนตริวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลทั่วไป
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537
โดยนายพงศกิจ สุทธพงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการ
พัฒนาและบริหารศูนยการคา ประเภทศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center)
ปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ดําเนินการอยูทั้งหมด 16 โครงการ ไดแก
1. ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) จํานวน 6 โครงการ ที่บางบอน, ประชาอุทิศ, สุขาภิบาล 3,
สุขุมวิท 71 (คลองตัน), ทองหลอ, และ ทุงมหาเมฆ
2. ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) จํานวน 2 โครงการ ที่รามอินทรา กม. 2 และวังหิน
3. รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) จํานวน 8 โครงการ ที่รัชดาภิเษก-หวยขวาง, รัชดาภิเษก-พระราม 3,
สาทร, พัฒนาการ, บางแค, พหลโยธิน กม. 27, เหมงจาย, และทาพระ
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลัก 4 กลุมคือ 1) รายไดคาเชาพื้นที่ในโครงการ 2) รายไดคาบริการจาก
การบริหารโครงการ และบริหารพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) 3) รายไดคาธรรมเนียม
จัดหา สถานที่ประกอบการ และ 4) รายไดคาบริการสาธารณูปโภค
1.1 บริษัท

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่:
40854500691
วันจดทะเบียน:
13 สิงหาคม 2545
ที่ตั้ง:
เลขที่ 7/5 หมู 1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
10240 โทร. 0-2729-4969 โทรสาร 0-2729-4968
โฮมเพจ www.siamfuture.com
ประเภทธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา ประเภทศูนยการคา
แบบเปด (Open Shopping Center)
ทุนจดทะเบียน:
500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว:
237.5 ลานบาท เปนหุนสามัญ 237.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท
1.2 บุคคลอางอิง

นายทะเบียนหุน:

รายงานประจําป 2546

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2359-1200-01 โทรสาร 0-2359-1259
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ผูสอบบัญชี:
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นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
193/136-137 อาคาร เลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2264-0777 , 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90 , 0-2661-9192
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ความสําเร็จขององคกร
2537:

กอตั้งบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด

2538:

เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงแรกของบริษัทที่บางบอน โดยมี JUSCO เปนผูเชาหลัก

2539:

เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่สองและสาม ที่ประชาอุทิศ และสุขาภิบาล 3 โดยมี JUSCO และ
Tops Supermarket เปนผูเชาหลัก

2540:

เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20 ลานบาท และเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่สี่ที่ สุขุมวิท 71 โดยมี
JUSCO เปนผูเชาหลัก

2543:

เปดดําเนินการ B-Quik 14 สาขา ไดแก รามอินทรา กม.2, วังหิน, รัชดาภิเษก-หวยขวาง, รัชดาภิเษกพระราม 3, สาทร, พัฒนาการ, บางแค, พหลโยธิน กม.27, เหมงจาย, และทาพระ

2545:

แปลงบริษัทเปนมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 150 ลานบาท โดยมีทุนที่เรียกชําระแลวเปนจํานวน 71
ลาน บาท โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI วันที่ 17 ธันวาคม 2545

2546:

เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่หา และหก ที่ทองหลอ และทุงมหาเมฆ โดยมีTops Supermarket
เปนผูเชาหลัก
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท และบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 25
เซ็นสัญญาเพื่อเปดศูนยการคาแหงใหม 1 ศูนยที่ทองหลอ 15 โดยมี Villa Market เปนผูเชาหลัก
ไดรับอนุมัติใหยายหลักทรัพยของบริษัท จากตลาดหลักทรัพย (MAI) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (SET) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 โดยมีผลตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2547
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จุดเดนทางการเงิน
บริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย:พันบาท
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
หนี้สินระยะยาว
ทุนจดทะเบียน
สวนของผูถือหุน(ขาดทุนเกินทุน
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)
อัตราหนี้สินตอทุน (D/E Ratio)

2546

2545

2544

872,726
434,376
0
500,000
438,350
169,122
85,409
35,766
1.851
0.10

581,093
427,138
0
150,000
153,955
136,145
76,593
33,818
2.172
0.25

364,428
367,285
0
20,000
(2,857)
88,585
28,053
7,660
(0.14)3
0.00

21.2%
8.2%
4.1%
1.0%

24.8%
22.0%
5.8%
2.8%

8.6%
N.A.
2.1%
N.A

การเปลี่ยนแปลง
2546/2545 2545/2544
50.2%
1.7%
0.0%
233.3%
184.7%
24.2%
9.3%
5.8%
(59.4%).

59.5%
16.3%
0.0%
650.0%
N.A.
53.7%
173.0%
341.5%
N.A.

หมายเหตุ
1 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 237,499,935 บาท จํานวนหุนสามัญ 237,499,935 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
2 ทุนที่ออกและเรียกชําละแลว 71,000,000 บาท จํานวนหุนสามัญ 71,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
3. จํานวนหุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
4 เงินปนผลตอหุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
รายงานประจําป 2546
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ทุน

1,000,000
500,000

367,752

581,093

364,428

872,726

2543

2544

2545

พันบาท

พันบาท

สินทรัพยรวม
600,000
400,000
200,000
-

2546

500,000
20,000
2543

2544

2545

ป

กําไรสุทธิ
136,145

88,585

169,122

40,000

พันบาท

พันบาท

200,000
85,706

2544

2545
ป
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2546

35,766

33,818

20,000

9,517

2543

2546

ป

รายไดรวม
100,000

150,000

2,000

2543

7,660
2544

2545

2546

ป
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 872.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545
จํานวน 292.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.32 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 69.69 ลานบาทและเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจํานวน 97.04 ลานบาท ซึ่งเปนผล
จากการเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ลูกหนี้การคา
เพิ่มขึ้น 23.48 ลานบาท เปนลูกหนี้คาธรรมเนียมในการจัดหาสถานประกอบการจากผูเชาหลักของโครงการใหม
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น 21.20 ลานบาท เปนผลมาจากการวางค้ําประกันโครงการพัฒนาที่ดิน
บริเวณยานพหลโยธิน(ริมถนนกําแพงเพชร 2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ เพิ่มขึ้น 67.51 ลานบาทและเงิน
ประกันการเชาที่ดินและบริการเพิ่มขึ้น 13.03 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหมเพิ่มขึ้น 4 แหง คือ
โครงการสยามฟวเจอร ชอปปงเซ็นเตอร เจ-อเวนิว (ทองหลอ 15) โครงการสยามฟวเจอร เพาเวอรเซ็นเตอร
ฉะเชิงเทรา และโครงการสยามฟวเจอร แจงวัฒนะอเวนิว และโครงการสยามฟวเจอร ทาวนเซ็นเตอร 10 (ลาด
พราว 120)
หนี้สินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 434.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน
7.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.81 เนื่องจากบริษัทฯ รับเงินมัดจําการเชาและบริการจากลูกคาของโครงการใหม
เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 438.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 284.39 ลาน
บาท เปนผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 166.5 ลานบาท การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
สามัญจํานวน 31.84 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิประจําป 2546 จํานวน 35.77 ลานบาท ณ 31
ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 51.83 ลานบาท
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
จํากัด (มหาชน) ในราคา 3.99 บาท จากราคาที่ตราไว 1 บาท ทําใหบริษัทฯ มีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 68.02 ลาน
บาท

รายงานประจําป 2546
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเทากับ 35.77 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2545 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 33.82 ลานบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเทากับ 1.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.74 ของกําไรสุทธิ
ปกอน
รายได
ในป 2546 บริษัทมีรายไดทั้งสิ้น 169.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2545 จํานวน 32.98
ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.23 ประกอบดวยรายไดคาเชา คาบริการ และคาสาธารณูปโภค จํานวน 131.09 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 77.51 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 40.79 ลานบาท เนื่องจากในปนี้บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากโครงการใหมที่เปดดําเนินการคือ โครงการสยามฟวเจอร ทาวนเซ็นเตอร 5 (ทองหลอ) และโครงการสยามฟวเจอร
ทาวนเซ็นเตอร6 (ทุงมหาเมฆ) ในขณะที่รายไดจากการจัดหาสถานประกอบการที่เรียกเก็บจากผูเชาหลักในโครงการใหม
กําลังกอสรางคือโครงการสยามฟวเจอร ชอปปงเซ็นเตอร เจ-อเวนิว จํานวน 27.5 ลานบาท ลดลงจากจํานวน 40 ลานบาท
ในป 2545 ซึ่งมีการเปดศูนยการคาใหม 2 แหง และรายไดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.69 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายได
ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาใชจาย
ในป 2546 ตนทุนจากการใหเชาและบริการทั้งสิ้น 85.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.50 ของรายได
รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2545 จํานวน 25.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 43.44 เนื่องจากการเปด
ดําเนินงานของโครงการใหมจํานวน 2 แหง
การเพิ่มขึ้นของรายไดคาเชา คาบริการ และคาสาธารณูปโภค และการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการใหเชา
และการบริการ มีผลทําใหกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2546 เทากับ 73.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.14 ของรายไดรวม
และเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป 2545 จํานวน 2.43 ลานบาท
คาใชจายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 34.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.12 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของป 2545 จํานวน 12.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 57.67 เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การเปดโครงการใหม
กระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2546 มีเงินสดคงเหลือจํานวน 94.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น
สุทธิเทากับ 70.01 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2545 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสด
รับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 273.69 ลานบาท และจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 14.01 ลานบาท ในขณะที่
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 217.69 ลานบาท
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน ไดมาจากการเพิ่มทุนจํานวน 238.26 ลานบาท และจากการใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญจํานวน 31.84 ลานบาท สวนกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนใหญไดมาจากผลประกอบการของบริษัท กระแสเงินสดจายในการลงทุน เปนการลงทุนระยะสั้นในรูปเงินฝาก และตั๋ว
เงินคลัง และการลงทุนในโครงการ
รายงานประจําป 2546
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศกิจ สุทธ
พงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา
ประเภทศูนยการคาแบบเปด
ในป 2538 บริษัทไดเปดดําเนินการโครงการบางบอน ซึ่งเปนศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center)
แหงแรกของบริษัท โดยมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก (Anchor)
ในป 2539 บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 2 และ 3 ไดแก โครงการประชาอุทิศและโครงการ
สุขาภิบาล 3 โดยปจจุบันมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต และ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก ตามลําดับ
ในป 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาทเปน 20 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
และตอมาบริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 4 ที่ถนนสุขุมวิท 71 (คลองตัน) ในป 2541 โดยมี จัสโก
ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก
ในป 2543 บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ใหแก บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจใหบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนตภายใตชื่อ “บี-ควิก (B-Quik)” จํานวน 14 สาขา โดยบริษัทพัฒนาเปนศูนย
สะดวกซื้อ (Convenience Center)1 2 แหง และรานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)2 8 แหง สวนอีก 4 สาขาไดใชพื้นที่ใน
บริเวณศูนยการคาชุมชนของบริษัท 4 แหงที่ไดเปดทําการไปแลว
ในป 2545 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20ลานบาท เปน 150
ลานบาท มีทุนชําระแลว 71 ลานบาท พรอมทั้งเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 5 ที่ซอยทองหลอ โดยมี Tops
Supermarket ภายใตชื่อ Market Place เปนผูเชาหลัก
ในเดือน มีนาคม 2546 บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 6 ที่ทุงมหาเมฆ โดยมี Tops Supermerket
เปนผูเชาหลัก
ในเดือน สิงหาคม 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน บริเวณทองหลอซอย 15
เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 7 ของบริษัท
ในเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุน
จํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบริษัทเมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในราคา 3.99 บาท และไดจัดสรรหุนเพิ่มทุน
จํานวน 142,499,935 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 1.5 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท
ในเดือน ธันวาคม 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน บริเวณถนนแจงวัฒนะ
เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 8 ของบริษัท
บริษัทไดรับอนุมัติยายหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย MAI เปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย SET เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2546
หมายเหตุ
1 ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) คือ ศูนยการคาขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร อยูติดถนนใหญ หรือซอยหลัก มีที่จอดรถในบริเวณ
ประมาณ 3-10 คันเทานั้น มีผูเชาพื้นที่ (Tenants) 2-3 ราย เชน ศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต (Auto Service Center) ราน
สะดวกซื้อ (Convenience Store) รานใหเชาวีดีโอ และ/หรือ โรงเรียน เปนตน
2 รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) คือ รานคาปลีกรานเดียว พื้นที่ประมาณ 1/2 ไร อยูติดถนนใหญ หรือซอยหลัก มีผูเชาพื้นที่
(Tenant) 1 ราย เชน ศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต รานสะดวกซื้อ หรือรานคาปลีก เปนตน
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั
บริษัทประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา โดยมุงเนนที่ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping
Center) บริษัทจะจัดหาที่ดินตามความตองการของลูกคา และนํามาพัฒนาเปนศูนยการคาหรือโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจคา
ปลีก เพื่อใหบริการเชาพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง จัดหาสถานที่ประกอบการ
และใหบริการสาธารณูปโภค ตลอดอายุสัญญาเชาพื้นที่ ปจจุบันบริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ
ทั้งหมดของบริษทั
โดยในปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ดําเนินการอยูทั้งหมด 16 โครงการ ไดแก
1. ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Shopping Center) จํานวน 2 โครงการ ที่รามอินทรา กม. 2 และวังหิน
2. ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center) จํานวน 6 โครงการ ที่บางบอน ประชาอุทิศ สุขาภิบาล 3
สุขุมวิท 71 (คลองตัน) ทองหลอ และทุงมหาเมฆ
3. รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) จํานวน 8 โครงการ ที่รัชดาภิเษก-หวยขวาง รัชดาภิเษก-พระราม 3 สาทร
พัฒนาการ บางแค พหลโยธิน กม. 27 เหมงจาย และทาพระ

1.
2.
3.
4.

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลัก 4 กลุมคือ
รายไดคาเชาพื้นที่ในโครงการ
รายไดคาบริการจากการบริหารโครงการ และพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM)
รายไดจากคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ
รายไดคาบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไดแก รายไดจากคาไฟฟา ประปา และโทรศัพท
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รายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 16 โครงการ (เกี่ยวกับพื้นที่ และอัตราการเชาพื้นที)่

1.

บางบอน

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

ขนาดทีด่ ิน
(ไร-งาน-ตารางวา)
6–0–0

2.

ประชาอุทิศ

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

6 – 3 – 10

7,116

6,169

93.8

3.

สุขาภิบาล 3

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

7 – 1 – 13

6,794

6,452

100.00

4.

สุขุมวิท 71

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

0 – 3 – 80

2,468

1,423

100.00

5.

รามอินทรา กม. 2

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

1–0–0

780

780

100.00

6.

วังหิน

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

0 – 1 – 71

612

535

100.00

7.

บางแค

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 33

364

364

100.00

8.

เหมงจาย

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 99

466

466

100.00

9.

พหลโยธิน กม. 27

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 70

433

433

100.00

10. รัชดา-หวยขวาง

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 0 – 99

300

314

100.00

11. ทาพระ

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 43

355

355

100.00

12. สาทร

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 14

314

314

100.00

13. ศรีนครินทร

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 0 – 80

318

318

100.00

14. รัชดา-พระราม 3

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 27

343

343

100.00

15. ทองหลอ

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

3 – 0 - 60

4,029

3,014

100.00

16. เย็นอากาศ

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

2 – 0 - 85

3,521

2,894

100.00

32 – 2 - 92

36,972

31,274

99.44

โครงการ

รวม

รูปแบบ

พื้นที่ใชสอยในอาคาร
(ตารางเมตร)
8,759

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด
(ตารางเมตร)
7,100

อัตราการเชาตอพื้นที่ใหเชา
(รอยละ)
97.3

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547
โครงการลําดับที่ 7 – 14 เชาพื้นที่โดยศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต บี-ควิก แตเพียงผูเดียว
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจคาปลีก กลาวคือเมื่อธุรกิจคาปลีก
มีการขยายตัว ความตองการพืน้ ที่ที่จะดําเนินธุรกิจก็จะมีมากขึน้ ตามไปดวย
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจคาปลีกในประเทศมีการขยายตัวสูงมาก เนื่องจากการเขามาของผูคาปลีกจาก
ตางประเทศจํานวนมาก ผูคาปลีกจากตางประเทศซึ่งมีเงินลงทุนสูงไดขยายสาขาจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ทั่วประเทศ ประกอบกับการใชจายของผูบริโภคมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเศรษฐกิจในประเทศทีค่ อยๆ ฟนตัวจากสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําในป 2540-2542 นอกเหนือจากนี้วิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนิยมซื้อสินคา
จากศูนยการคา และรานคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retail Store) แทนทีร่ านคาปลีกรูปแบบเดิม (Traditional Trade
Retail Store) ซึ่งไดแก รานโชวหวย และตลาดสด มากขึ้นเรื่อยๆ ไดชวยเกื้อหนุนใหธุรกิจคาปลีกในศูนยการคามีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
แนวโนมอุตสาหกรรม
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมในการขยายตัวตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลทําใหธุรกิจพัฒนาและ
บริหารศูนยการคามีแนวโนมจะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน ผูคาปลีกที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอยูแลว สวนใหญมี
แผนที่จะขยายสาขาตอไปอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนี้ผูคาปลีกประเภทรานขายสินคาลดราคา (Discount Store) บาง
ราย เชน เทสโก โลตัส และบิ๊ก-ซี มีแผนการชัดเจนที่จะขยายสาขาในรูปแบบซูเปอรมารเก็ต ในศูนยการคาชุมชนที่บริษัท
เชี่ยวชาญและดําเนินการอยู ทั้งนี้เนื่องจากกฎเกณฑใหมจากกระทรวงมหาดไทยและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ผูคา
ปลีกรายอื่นๆ ที่ยังไมมีธุรกิจในประเทศไทย มีแผนการที่จะเขามาเปดตลาดในประเทศไทย เชน รานขายยา รานขาย
เฟอรนิเจอร ซูเปอรมารเก็ต เปนตน
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคาในประเทศไทย มีการแขงขันกันสูงในสวนของศูนยการคาแบบปด แต
สําหรับศูนยการคาแบบเปด มีการแขงขันไมมากนักเนื่องจากมีจํานวนคูแขงนอยราย หลายรายไดปดกิจการหรือหยุด
ดําเนินกิจการไปในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในหลายปที่ผานมา
และคูแขงที่เหลือไมไดเปนผูประกอบการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคาโดยเฉพาะ บางรายเปนเจาของที่ดินที่มีเงินลงทุนสูง แตไมไดเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง
การดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
มีความจําเปนตองใชประสบการณและความรูพื้นฐานในการ
ดําเนินการเปนอยางสูง เชน ก) การเลือกที่ดินที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองมีการพิจารณาถึง ทําเล
ทางเขาออก ขนาดของที่ดิน ระบบผังเมือง สภาพการจราจรและทิศทางการจราจรในบริเวณ จํานวนประชากรในพื้นที่
และจํานวนประชากรที่สัญจรผาน แนวโนมการขยายตัวของประชากร กฎหมายที่เกี่ยวของจํานวนมาก ระบบ
สาธารณูปโภค จํานวนคูแขงในพื้นที่ เปนตน ข) การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ เชน ระดับคาเชาที่ดิน ระดับคา
เชาและคาบริการที่สามารถเรียกเก็บจากลูกคา คาพัฒนาพื้นที่ คากอสรางอาคาร ตกแตงภายนอก และติดตั้งระบบไฟฟา
ประปา โทรศัพท การบริหารเงินลงทุนและเงินสด และผลตอบแทนจากการลงทุน ค) การติดตามแนวโนมใหมๆ ของ
ธุรกิจ เชน รูปแบบ (Concept) ของโครงการศูนยการคาแบบเปดที่เหมาะสม เปนที่ตองการของผูเชาพื้นที่ และอยูในความ
ตองการของผูบริโภค รวมถึงการผสมผสานของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ที่เหมาะสม ง) ความสัมพันธกับลูกคาผูเชาพื้นที่
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ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจและความไววางใจใหกับลูกคา วาลูกคาจะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางประสบ
ผลสําเร็จในพื้นที่ศูนยการคาของบริษัท โดยบริษัทผูพัฒนาและบริหารศูนยการคาไมควรทําธุรกิจแขงขันกับผูเชาพื้นที่ ไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ และสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ในอนาคตที่จะเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูเชาพื้นที่ทุก
ราย ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว 10 - 30 ป นอกเหนือจากนี้ยังตองมี จ) ความรูและประสบการณในดานการบริหาร
พื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) ภายในศูนยใหราบรื่นและเปนระเบียบเรียบรอย
เนื่องจากการที่ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคามีความจําเปนที่จะตองมีประสบการณ และความรูพื้นฐาน
เปนอยางมากดังที่กลาวมาแลว อาจจะเปนสาเหตุหลักอยางหนึ่งที่ทําใหมีจํานวนคูแขงในธุรกิจโดยตรงนอยราย และคูแขง
ใหมๆ ยากที่จะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ หรือสรางความไววางใจใหกบั ผูเชาพื้นที่ได ในระยะเวลาสั้นๆ
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการหาที่ดนิ เพือ่ ดําเนินการโครงการใหม
เนื่องจากที่ดินเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา การจัดหาที่ดินในแต
ละบริเวณที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจและทางดานการเงิน ไมใชสามารถจะทําไดโดยงาย
และโดยเร็ว ในพื้นที่บางบริเวณอาจจะมีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการทําธุรกิจเหลืออยูไมกี่แหงเทานั้น และในการจัดหา
ที่ดินจําเปนตองมีการเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินในการขอเชาที่ดินระยะยาว หรือขอซื้อที่ดินซึ่งอาจจะใชเวลา ความ
พยายาม และเทคนิคในการเจรจาพอสมควร โดยเฉพาะที่ดินที่มีเจาของหลายราย ความยากลําบากในการสรุปเงื่อนไขใน
สัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาซื้อขายที่ดินยอมมีมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายสาขาจํานวนมากของผูคาปลีกรูปแบบใหม
(Modern Trade Retailers) ขนาดใหญ ก็อาจสงผลกระทบใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการ
ใหมเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากผูคาปลีกดังกลาวจะเขามาแขงขันในการหาที่ดินกับบริษัท
อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาหลายป ทําใหผูบริหารของบริษัทมีทักษะ วิธีการ และ
เทคนิคในการติดตอและเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินที่มีประสิทธิภาพ และไดรับเงื่อนไขที่ดีในสัญญาเชาที่ดินระยะยาว
ของทุกโครงการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังไดรับการแนะนําที่ดินจากผูคาปลีกที่ตองการเชาพื้นที่ในโครงการใหมๆ ของ
บริษัท
สําหรับการแขงขันในการหาที่ดินกับผูคาปลีก บริษัทจะปองกันความเสี่ยงดวยการลงนามในบันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับเจาของที่ดินกอนที่จะทําการเจรจา เพื่อปองกันไมใหเจาของที่ดิน
เจรจากับผูที่สนใจรายอื่นๆ บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมเสนอราคาแกเจาของที่ดินเพิ่มขึ้นมาก เพื่อแขงขันกับผูคาปลีก
ใหไดที่ดินมา เพราะตนทุนที่ดินราคาแพงอาจจะมีผลกระทบตอความเปนไปไดของโครงการ หรือระดับกําไรของบริษัท
ในทางกลับกันบริษัทพยายามที่จะเจรจากับผูคาปลีกที่เขามาแขงขันในการหาที่ดิน เพื่อที่จะพัฒนาและบริหารโครงการให
ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน จะเกิดจากคูแขงโดยออมซึ่งไดแก ผูคาปลีกที่ดําเนินการพัฒนา
และบริหารศูนยการคาเอง โดยอาจจะมีการแขงขันกับบริษัทในดานการจัดหาที่ดิน การดึงลูกคาผูบริโภค และการจัดหาผู
เชาพื้นที่ ในกรณีที่มีการเปดดําเนินการศูนยการคาในบริเวณที่ใกลเคียงกันกับศูนยการคาของบริษัท อาจจะทําใหบริษัทมี
ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูบริโภคที่ลดลง ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูคาปลีกที่เชาพื้นที่ของบริษัท ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบตออัตราการเชา และราคาคาเชาและคาบริการ แตจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากที่ตั้งโครงการของบริษัท
ตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพโดดเดนกวาที่อื่นในบริเวณเดียวกัน และพื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area)1 ของ
ศูนยการคาแบบเปด อยูในบริเวณ 1-2 กิโลเมตรจากศูนย ซึ่งไมกวางมากนัก ดังนั้นบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการมี
ศูนยการคามาเปดใหมในบริเวณใกลเคียงมากนัก อยางไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบดังกลาว และเพื่อพยายามรักษาระดับ
อัตราการเชา ราคาคาเชาและคาบริการ บริษัทไดมีการจัดทําการสงเสริมการขายเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหผูเชา
พื้นที่ที่เปนสิ่งดึงดูด (Magnet) เขามาในศูนยเพื่อทําใหมีผูเชาพื้นที่และผูบริโภคเขามาใชบริการในศูนยการคาของบริษัทมาก
ขึ้น โดยปจจุบัน โครงการบางบอน และโครงการประชาอุทิศของบริษัทมีศูนยการคามาเปดดําเนินการในบริเวณใกลเคียงกับ
ที่ตั้งของโครงการบริษัท แตอัตราการเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัททั้งสองแหงก็ยังสูงกวารอยละ 90 มาโดยตลอด
หมายเหตุ
1 พื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area) หมายถึง บริเวณที่เปนที่อยูของผูบริโภคทีเ่ ปนกลุมลูกคาเปาหมายของผูเชาพื้นที่ของบริษัท
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อยางไรก็ดี ความเสี่ยงในการแขงขันทางธุรกิจจากคูแขงโดยตรงยังคงมีบางแตมีไมมากนัก เนื่องจากคูแขงที่ทําธุรกิจ
ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center)1 มีจํานวนนอยราย และสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยที่ไมไดเปน
ผูพัฒนาและบริหารศูนยการคามืออาชีพ สวนคูแ ขงที่มีเงินทุนจํานวนมาก เชน กลุมดิสเคาทสโตร โลตัส และ บิ๊กซี กลุมนี้มี
แนวโนมที่จะมุงเนนทําธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูเชาหลักในโครงการศูนยการคาชุมชน
ในโครงการศูนยการคาชุมชนของบริษัท ผูเชาหลัก (Anchor)2 จะเปนสิ่งดึงดูดผูเชารวม (Co-Tenants)3 เขามา
เชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของการของบริษัท ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผูเชาหลักของบริษัทเลิก
สัญญาหรือปดกิจการลงซึ่งอาจสงผลใหผูเชาพื้นที่รวมตองยกเลิกสัญญาตามไปดวย ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ตอรายไดหลักของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนาจํานวนหนึ่งจากผูเชาหลักทุกราย
และผูเชาพื้นที่รวมบางราย ณ วันที่ทําสัญญาเชาพื้นที่ไปแลว ทําใหความเสี่ยงดังกลาวนอยลง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูเชา
หลักเลิกกิจการเนื่องจากนโยบายภายในของผูคาปลีกเอง เชน เซยู ซูเปอรมารเก็ต (Seiyu Supermarket) จากประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งเปนผูเชาหลักของโครงการศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center)4 สุขาภิบาล 3 เดิม มีนโยบาย
เลิกดําเนินธุรกิจในตางประเทศ เซยูไดดําเนินการหาผูเชาพื้นที่รายอื่น (ที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท) มาเชาพื้นที่แทน
(ปจจุบัน ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลักในโครงการสุขาภิบาล 3) ทําใหบริษัทก็ยังคงมีรายไดตอเนื่องตอไป สําหรับ
โครงการที่บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที่ใหกับศูนยซอมและจําหนายอะไหลรถยนต (Auto Service Center) บี-ควิก
(B-Quik) จํานวน 14 สาขา บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับเจาของที่ดินทุกราย โดยมีเงื่อนไขในสัญญาวาบริษัท
สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเชาที่ดินระยะยาวได ถาบี-ควิกยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กับบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทไมตองแบก
รับภาระในการชําระคาเชาที่ดินตอไปโดยไมมีรายไดจากบี-ควิก
ทั้งนี้ หากผูเชาพื้นที่เลิกกิจการโดยไมชําระคาเชาและคาบริการ บริษัทสามารถยึดพื้นที่คืนเพื่อนําออกใหผูเชา
พื้นที่รายอื่นเชาตอไป โดยไมจายคืนคาเชาและคาบริการรับลวงหนาแตอยางใด และบริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญหาใน
การหาผูเชาพื้นที่รายใหม โดยเฉพาะผูเชาหลัก เนื่องจากตลาดคาปลีกยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และบริษัทยัง
ไดรับการติดตอขอเชาพื้นที่ในศูนยการคาอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ
1 ศูนยการคาแบบเปด (Open Air Shopping Center) คือ ศูนยการคาที่มีพื้นที่ดานหนาเปดโลง และใชเปนที่จอดรถ โดยทั่วไปแลวจะมีอาคาร
สูง 1-3 ชั้น จํานวน 1-3 อาคาร ตั้งอยูในแนวตรง รูปตัวแอล (L) หรือรูปตัวยู (U) และไมมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคา
ปลีก
2 สวนศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีผูเชาหลักและรานคาปลีกตางๆ รวมทั้งที่จอดรถ อยู
ภายในอาคารทั้งหมด และมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีกภายในอาคาร โดยรูปแบบศูนยการคาสวนใหญของ
ประเทศไทยในปจจุบัน จะเปนศูนยการคาแบบปดเกือบทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา ดิ เอ็มโพเรียม ซีคอน สแควร
เวิลดเทรด เซ็นเตอร มาบุญครอง สยาม ดิสคัฟเวอรี่ และฟวเจอรพารค เปนตน
3 ผูเชาหลัก (Anchor) หมายถึง ผูเชาพื้นที่สวนใหญของโครงการ ซึ่งมักจะเปนซูเปอรมารเก็ต และรานขายยา เปนตน โดยกลุมลูกคาหลักนี้จะ
เปนสิ่งดึงดูด (Magnet) ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของบริษัท
4 ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) หมายถึง รานคาปลีกตางๆ ที่เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในศูนยการคาของบริษัท เชน รานอาหาร รานเสริม
สวย รานขายหนังสือ รานใหเชาวิดีโอ โรงเรียน และคลินิก เปนตน
5 ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center) คือ ศูนยการคาแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่ออกแบบเพื่อใหความสะดวกแก
ผูบริโภคในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือสิ่งของที่ใชประจําวัน มีพื้นที่ประมาณ 3-5 ไร และมีขนาดพื้นที่ใหเชา
ประมาณ 2,700-14,000 ตารางเมตร สิ่งดึงดูดผูบริโภคใหเขามาที่ศูนยสวนใหญจะเปนผูเชาหลัก ประเภทซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา
นอกเหนือจากนี้ยังมีจะมีรานคาปลีกตางๆ อยูภายในบริเวณศูนยการคาชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ราน เชน รานอาหาร รานขายยา รานให
เชาวีดีโอ รานซักรีด รานทําผม รานขายดอกไม และธนาคาร เปนตน ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 40,000 คน
ตอวัน ภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร
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ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่
บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่ ในบางโครงการศูนยการคาที่บริษัททําสัญญาเชาที่ดินกับ
เจาของที่ดิน ระยะยาวกวา สัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลัก ซึ่งไดแก โครงการบางบอนและประชาอุทิศ บริษัททําสัญญาเชา
ที่ดินอายุ 30 ป แตทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลักอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับเทานั้น ดังนั้นในปที่ 15 และ 20 ของ
โครงการดังกลาว บริษัทจําเปนตองจัดหาผูเชาหลักรายใหมเพื่อเขามาเชาพื้นที่ตออีก 15 ป และ 10 ป ตามลําดับ แต
บริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญหาในการหาผูเชาพื้นที่รายใหม เนื่องจากในปจจุบันความตองการสถานที่ประกอบการในการ
ทําธุรกิจคาปลีกอยูในระดับสูง และบริษัทยังไดรับการติดตอเพื่อขอเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัทอยางตอเนื่อง
ความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งไดแกความเสี่ยงในการจัดหาผูเชาพื้นที่ใหเต็มโครงการ
โดยเฉพาะบางพื้นที่ในบาง
โครงการที่ไมเปนที่สนใจของผูคาปลีกมากนัก เชน พื้นที่บนชั้น 3 ของอาคาร อยางไรก็ตามบริษัทไดแกไขปญหาดังกลาว
โดยจัดหาผูเชาพื้นที่ที่ไมจําเปนตองใชพื้นที่บนชั้น 1 และ 2 ซึ่งตองการความเงียบสงบบนชั้น 3 และคาเชาและคาบริการที่
ต่ํากวาชั้น 1 และ 2 เชน ผูเชาพื้นที่ที่ทําธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนดนตรี และโรงเรียนสอน
เทควนโด เปนตน
แมวาในบางโครงการของบริษทั จะมีผูเชาเกือบเต็มโครงการ เหลือพื้นที่เพียงแคบางหองเทานั้น แตบริษัทมีนโยบาย
เขมงวดที่จะคัดเลือกผูเชาพื้นที่ที่ทําธุรกิจไมแขงขันกับผูเชาพื้นที่เดิม ไมทําธุรกิจที่เปนอบายมุข ไมสรางผลกระทบตอโครงการ
หรือผูเชาพื้นที่รายอื่น มีฐานะทางการเงินดี และมีความผสมผสานเปนอยางดีกับผูเชาอื่นในศูนยการคา (Tenant Mix)
ความเสี่ยงเนื่องจากตนทุนของที่ดินในการดําเนินโครงการใหมเพิ่มขึ้น
ในการดําเนินโครงการใหมๆ ตนทุนของที่ดินอาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น
หรือบริษัทอาจจะจําเปนตองซื้อที่ดิน ในกรณีที่เจาของที่ดินตองการขายที่ดินมากกวาใหเชาระยะยาว และไมมีที่ดินที่อื่นใน
บริเวณที่มีศักยภาพในการดําเนินการศูนยการคาดีกวาที่ดินดังกลาว
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวบริษัทจะเลือกดําเนินโครงการศูนยการคาที่มีผลตอบแทนดีเทานั้น ถาตนทุนของ
ที่ดินมีราคาสูงขึ้น บริษัทจะคิดราคาคาเชาและคาบริการจากลูกคาผูเชาพื้นที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน เพื่อใหไดผลตอบแทนใน
การดําเนินโครงการที่ใกลเคียงระดับเดิม ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการที่ตนทุนของที่ดินในการ
ดําเนินโครงการใหมเพิ่มขึ้นได จากสถานการณการแขงขันดานคาปลีกที่รุนแรงมากขึ้น ผูคาปลีกสวนใหญยอมที่จะจายคา
เชาและคาบริการที่สูงขึ้นในทําเลที่โดดเดนที่สุดในบริเวณตางๆ เพื่อยึดพื้นที่และสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจคา
ปลีกตอคูแขงคาปลีก
ความเสี่ยงจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนินโครงการของบริษัท
ในการดําเนินโครงการตางๆ ของบริษัท บริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของพื้นที่ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากความตอเนื่องของโครงการ เนื่องจากไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่ดินของบริษัทที่ทําไว
กับเจาของที่ดินทั้งหมดเปนสัญญาเชาระยะยาว
ซึ่งในปจจุบันสิทธิการเชาของบริษัทในทุกโครงการยังมีอายุสัญญา
มากกวา 10 ป (ยกเวน โครงการรามอินทรา กม.2 โครงการบางแค และ โครงการศรีนครินทร ที่เหลืออายุสัญญาประมาณ
8 ป 7 ป และ 4 ป ตามลําดับ) นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทําการเจรจาเพื่อตอสัญญาเชาที่ดินจากเจาของที่ดิน
ออกไปอีกตามความเหมาะสม
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรูแ ละประสบการณ ที่มีจํานวนจํากัด
เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ทั้งดานการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ การออกแบบรูปแบบ
(Concept) ของโครงการ การจัดหาผูเชาพื้นที่ และการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง เปนตน ประกอบกับการที่บริษัท
มีจํานวนพนักงานอยูในระดับที่ไมมากนัก ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุการณที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปหรือมี
จํานวนไมเพียงพอ อาจสงผลใหบริษัทตองประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม ทําการฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ
ทั้งดานการฝกอบรมและพัฒนาความรูระหวางปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) และการฝกอบรมนอกสถานที่
(Outside Training) เพื่อทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น และทําใหพนักงานของบริษัทสามารถ
เขามาทําหนาที่ทดแทนกันไดในกรณีที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนออกไป
นอกจากนี้
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานของบริษัทใฝหาความรูในดานการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา และติดตามแนวโนมธุรกิจคาปลีกเพิ่มเติม เชน จัดหาหนังสือ วารสาร และเทคนิคๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหพนักงานของบริษัทศึกษา เพื่อใหมีความรูที่เพียงพอ และสามารถนําความรูตางๆ มาใชในการดําเนิน
ธุรกิจได
ความเสี่ยงจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต
บริษัทไดมีการจัดสรรหุนสามัญไวในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทซึ่งออกใหแกผูถือหุนเดิมจํานวนคงเหลือ 170,655,827 หุนภายหลังการใชสิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546
ดังนั้นในอนาคตหากมีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธินี้จะมีผลกระทบทางดานสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนลดลง (Dilution
Effect) ซึ่งอัตราสวนการลดลงของการถือหุนของผูถือหุนจะขึ้นอยูกับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือหุนและผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิควรพิจารณาในผลกระทบดังกลาวนี้ดวย
อยางไรก็ตามการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตอาจจะมีผลกระทบทําใหกําไรตอหุนลดลง ในกรณีที่
บริษัทไมสามารถทํากําไรในอนาคตไดเพิ่มมากขึ้นตามสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิ
ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางแผนที่จะขยายโครงการศูนยการคาชุมชน
และศูนยการคาแบบเปดรูปแบบอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต โดยใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ในกรณีที่จําเปน เพื่อลดภาระภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนตอผูถือหุน) และเงินที่ไดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษา
กําไรตอหุนใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด
ความเสี่ยงจากการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เรื่องเงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ กําหนดใหบริษัทตองดําเนินการปรับราคา
ใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไป
กวาเดิม เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในหัวขอดังกลาว อยางไรก็ตามในการ
ปรับสิทธิการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะเปนการปรับสิทธิเพื่อชดเชยมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value)
ของใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ไมไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลา (Time Value) ดวย ดังนั้นผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจมี
ความเสี่ยงที่จะไดสิทธิประโยชนนอยลงจากการปรับสิทธิดังกลาวนี้ เนื่องจากวิธีการปรับสิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิ
ประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบถวน
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 มีดังตอไปนี้
ชื่อผูถือหุน

5.

กลุมวิฑูรชาติ
กลุมสุทธพงศ
กลุมจันทรประภา
บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
นายอธิไกร จาติกวณิช

6.

Credit Agriccle Indosuez Luxembourg

1.
2.
3.
4.

นางปุณทรี สวางวงสากุล
8. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
9. นางสางศศิธร เอกอรรถสิทธ
10. นางสาวนิสากร เทวกุล ณ อยุธยา
รวม
7.

จํานวนหุน
37,164,840
36,170,362
26,826,362
60,000,000
10,000,000
6,750,000
5,019,750
3,750,000
3,425,454
3,000,000
192,106,858

สัดสวนรอยละ
15.6%
15.2%
11.3%
25.3%
4.2%
2.8%
2.1%
1.6%
1.4%
1.3%
80.9%

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
•

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 11 ทาน ไดแก
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นายอรณพ จันทรประภา
ประธานกรรมการ (Chairman)
2. นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ (Vice Chairman)
และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Board)

3.นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer)

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (Executive Vice President)
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6. นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ

7 นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ

กรรมการ

8. นายชัย

กรรมการตรวจสอบ

จรุงธนาภิบาล

9 .นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10 นายดุสิต

กรรมการตรวจสอบ

นนทะนาคร

11 นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเปนดังนี้ นายพงศกิจ สุทธพงศ นายนพพร วิฑูรชาติ นายสมนึก
พจนเกษมสิน และนายอนุภาพ อัคนีศิริชัย สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและรับผิดชอบตอผูถือหุน
2.

การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการทบทวน
และใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ
3. การกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหาร ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ และแจงใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการ
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย
หากจําเปนคณะกรรมการบริษัทจะไดกําหนดใหมีการวาจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อใหคํา
ปรึกษาหารือใหความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีสาระสําคัญ
ของบริษัท
4. การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
เปนผูติดตามดําเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบไดใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ
ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ
การ
บริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึงการ
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หนา 20

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

เขาถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และนโยบายการดําเนินงาน
ตลอดจนการกําหนดงบประมาณประจําป
•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 6 ทานไดแก
ชื่อ-สกุล
1. นายพงศกิจ สุทธพงศ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการบริหาร

3. นายสมนึก

พจนเกษมสิน

กรรมการบริหาร

4. นายอนุภาพ

อัคนีศิริชัย

กรรมการบริหาร

5. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการบริหาร

6. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
มีอํานาจอนุมัติเรื่องการลงทุนในโครงการใหม
มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงินที่เกินอํานาจของฝายจัดการ
มีอํานาจแตงตั้ง และบริหารงาน ระดับฝายขึ้นไป เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปรงใส
มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอดคลองกับ
กฎหมายที่บังคับใชอยู
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
•

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ทานไดแก
ชื่อ-สกุล
1. นางนันทิยา
มนตริวัต

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายดุสิต

นนทะนาคร

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสไบทิพย

สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ
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หนา 21

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
(5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
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หนา 22

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
1. นายอรณพ จันทรประภา
ประธานกรรมการ

อายุ
(ป)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
East Texas State University
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา
2545 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2539 - 2541

รองกรรมการผูจัดการใหญ

2533 – 2536

กรรมการผูจัดการใหญ

2523 - 2533

เครือซิเมนตไทย
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายบัญชีและหนี้สิน
ผูจัดการฝายการคา 2
ผูจัดการฝายการเงิน
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ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง
บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร จํากัด
ธุรกิจคอมพิวเตอร
บริษัท แพนซัพพลายส จํากัด
ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด
ธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง

หนา 23

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

อายุ
(ป)

43

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพิเศษ
สําหรับผูบริหาร รุนที่ 35
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

3. นายนพพร วิฑูรชาติ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
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38

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาคอมพิวเตอร
พระจอมเกลา ลาดกระบัง

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา

2537 - ปจจุบัน

ตําแหนง

2546 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

2537 - ปจจุบัน
2536 - 2537
2533 - 2536
2529 - 2532
2535 - 2537

ประธานกรรมการ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่
กรรมการ

2534 - 2537

กรรมการ

2532 - 2533

Regional Marketing Manager
(South East Asia) Nokia Mobile
Phone

2537 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูจัดการทั่วไป

2533 - ปจจุบัน

กรรมการผูบริหาร

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงพยาบาลสัตวทองหลอ
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท ชินวัตรเทเลวิซ จํากัด
ธุรกิจการคาและการบริการ
บริษัท ไมโครเนติค จํากัด
ธุรกิจโทรคมนาคม
Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด
ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
หนา 24

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

อายุ
(ป)

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา
2530 - 2533

2545 - ปจจุบัน

รายงานประจําป 2546
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ปริญญาโท
บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)
ปริญญาตรี สาขาเกษตร

วิศวกร

2531 - 2534

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
Corporate Services Group
Director
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
สายบริหารภายใน
ผูอํานวยการ
ฝายการเงินและบริหาร
ผูจัดการฝายการเงิน

2528 – 2531

นักบัญชีตนทุน

2523 - 2528

ผูตรวจบัญชีอาวุโส

2537 - ปจจุบัน
2536 - 2537

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการศูนยกระจายสินคา

2534 - 2535

ผูจัดการฝายเครดิต

2544 - 2545
2538 - 2542
2534 - 2538

5. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด
ธุรกิจคอมพิวเตอร

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท โมทิเวชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
ธุรกิจบริการดานสงเสริมการตลาด
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท โรงงานทอผา กรุงเทพ จํากัด
ธุรกิจสิ่งทอ
บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด
ธุรกิจการเกษตร
บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เอฟอี ซูลิค ไทยแลนด จํากัด
ธุรกิจผลิตภัณฑยา
บริษัท ชินวัตร ไดเร็คทอรี่ จํากัด
หนา 25

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. นายวิชา พูลวรลักษณ
กรรมการ
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ปริญญาโท MBA - Marketing
Sandiago University, USA.

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา
2531 - 2533
2528 - 2530

ตําแหนง
ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต
ผูจัดการฝายการพิมพและ
กระจายสินคา

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสมุดโทรศัพท
บริษัท เอทีแอนดที ไดเร็คทอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด
ธุรกิจสมุดโทรศัพท

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2541 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
บริษัท แคลิฟอรเนีย ฟตเนส จํากัด
ธุรกิจสันทนาการ

ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 2546 - ปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
กรรมการ

32

ปริญญาโท MBA.
Boston University, USA.

กรรมการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2541 - ปจจุบัน

กรรมการ

ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
2546 - ปจจุบัน

รายงานประจําป 2546

กรรมการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด
ธุรกิจใหเชา พื้นที่ศูนยการคา
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด
ธุรกิจโรงภาพยนตร
บริษัท แคลิฟอรเนีย ฟตเนส
ธุรกิจสันทนาการ

หนา 26

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการ

อายุ
(ป)
47

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9. นางนันทิยา มนตริวัต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป 2546
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ปริญญาโท
สาขาคณิตศาสตรประกันภัย
University of Manitoba
Canada
ปริญญาตรี
สาขาสถิติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรพิเศษสําหรับนักบริหาร
Harvard University
หลักสูตรพิเศษสําหรับนักบริหาร
Stanford University
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
University of California,
in Los Angeles (UCLA)

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา
2546 - ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ

2545 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543- ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

2541 - 2541

ที่ปรึกษาผูบริหาร

2545 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543 - ปจจุบัน
2538
2533
2531
2522

กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
รองกรรมการผูจัดการ , กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายอาวุโสฝายธุรการ
ผูอํานวยการฝายธุรการ

2545 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2542 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ

2538

ผูชวยผูจัดการใหญ

2534 - 2538

กรรมการผูจัดการ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
บริษัท ทีมพรีซีชั่น จํากัด
ธุรกิจผลิตวงจรไฟฟา
กลุมไมเนอร
ธุรกิจโรงแรมและอาหารเครื่องดื่ม
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
ธุรกิจประกันภัย

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด
ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง
กลุมเซรามิก บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จํากัด
ธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิก
บริษัท กระจกสยามการเดียน จํากัด
ธุรกิจผลิตกระจก
หนา 27

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโครงสราง
Ohio State University
ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา
Youngstown State University,
Ohio

11. นางสไบทิพย สุนทรส
กรรมการตรวจสอบ
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ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ.ในการทํางาน
ชวงเวลา
2530 - 2534
2525 - 2530
2524 - 2525
2522 - 2524

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายผูแทนจําหนาย
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ
หัวหนาสวนสินคาซิเมนต กระเบื้องใยหิน
และเหล็กเสน ฝายการตลาด
หัวหนาสวนผูรับเหมากอสราง
และราชการ ฝายขาย

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด
ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง

2546 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2546 - ปจจุบัน
2544 - 2545

เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายการเงิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล
บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด(มหาชน)

2520 - 2522

2540 - 2544

รายงานประจําป 2546

บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด(มหาชน)

หนา 28

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

1. นายพงศกิจ สุทธพงศ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

43

2. นายนพพร วิฑูรชาติ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

38

3. นายสมนึก พจนเกษมสิน
กรรมการบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

46

4. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ

47

5. นางสาวสุมนทา เมฆสิงหวี
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

35

รายงานประจําป 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณในการทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต

2539 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา

2533 - 2539

ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
หนา 29

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณในการทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รายงานประจําป 2546

หนา 30

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลลงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนง และถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ออกจากตําแหนง
ในปที่หนึ่งและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
การออกจากตําแหนงของ
กรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดี
คณะกรรมการบริษัทฯไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน(Code of Best Practices) เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ความนาเชื่อถือตอองคกร ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเติบโตอยางมั่งคงของบริษัทฯ บริษัทฯไดถือปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดแนวทาง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะองคกร โดย
มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญอยางมากในการปฏิบัติตอทุก
ฝาย อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนตอผูถือหุน, ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ โดยจัด
ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จัดใหมีการประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได กําหนดใหมีการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายในที่พอเพียง
นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานโดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทั่วไปทางธุรกิจ
2. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุน ความเพียงพอและทันตอเหตุการณของขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การ
แจงขาวสารและสารสนเทศของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดสงเอกสาร
เชิญประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุน พรอมรายงานประจําป และขอมูล
ประกอบวาระการประชุมตางๆ
พรอมที้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุมตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด, ใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงและแตงตั้งตัวแทนในการเขารวมประชุม, การ
จัดสงเอกสารสารสนเทศใหแกผูถือหุนทราบ เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงมีการแจงขาวสารของบริษัทฯ ทางระบบอิเลคโทรนิคผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย

บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงการดูแลคุมครองสิทธิแลการปฏิบัติให
เกิดความเทาเทียมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเสมอมา อาทิ การปฏิบัติตอพันธมิตรคูคาอยางยุติธรรม การจัด
ใหพนักงานและผูบริหารไดรับผลตอบแทนตามที่ควรเปนในกําหนดขอบเขตงาน การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
4. การประชุมผูถือหุน

กรรมการของบริษัทฯใหความสําคัญในการเขารวมการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยในป 2546 บริษัทฯไดจัด
ประชุมผูถือหุน 2 ครั้งคือการประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง กรรมการทุกทานได
เขารวมการประชุม โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ อยางเทาเทียมกัน ซึ่งทางบริษัทฯไดรับฟงและไดตอบคําถามรวมทั้งใหขอมูลตางาๆตามที่ผู
ถือหุนรองขออยางครบถวน
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5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
และฝายบริหารอยางชัดเจน ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานเปนไปตามแผนและงบประมาณ
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอมูลภายใน

เพื่อปองกันการดําเนินงานที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงกําหนดระเบียบ
ไมใหผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
- ในการพิจารณาการลงทุน หรือรายการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ เปนอํานาจของคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้กรรมการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตาม
กฎระเบียบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กําหนดระเบียบหามผูบริหารของบริษัท ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบ
การเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน
นอกจากนี้บริษัทฯไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
โดยกําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองรักษา
ความลับของบริษัทฯและลูกคาของบริษัทฯมิใหนําขอมูลซึ่งอาจไดรับทราบมาโดยตําแหนงหนาที่ไปใชในทาง
ที่จะกอใหประโยชนสวนตนหรือเกิดความเสียหายตอบริษัท และลูกคาของบริษัทฯได
7. จริยธรรมทางธุรกิจ

ภายใตพันธกิจของบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ของตนดวย
ความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ อันจะทําใหการทํางานเปนไปดวยโปรงใส
และตรวจสอบได
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ในคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทานและ
กรรมการที่เปนอิสระอีก 3 ทาน โดยกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
9. การแบงแยกหนาที่

ประธานคณะกรรมการมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร
และทั้งสองตําแหนงก็มี
หนาที่ และขอบเขตรับผิดชอบของตนแบงแยกไวอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียจึงสามารถ
มั่นใจในความเปนอิสระและการถวงดุลอํานาจที่ดีได
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10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน
ของคณะกรรมการผูถือหุนจะเปนผูพิจารณากําหนดเปนจํานวนแนนอนในแตละป คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษกรรมการ
ที่มีความสามารถไวได โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทในป 2546 ประกอบดวย
เงินเดือน เบี้ยประชุม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14.05 ลานบาทโดย
10.1 คณะกรรมการบริษัท 11 ทาน ไดรับเบี้ยประชุมกรรมการรวม 2.91 บาท
10.2 กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ 7 ทาน ไดรับคาตอบแทนรวม 11.14 ลานบาท
10.3 ไมมีคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินอื่นๆ
11. การประชุมคณะกรรมการ

กําหนดการประชุมโดยปกตินั้นจะจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกๆ 3 เดือนโดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนา
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมระหวางนั้นตามความจําเปน ฝายเลขานุการบริษัทฯจะเปนผูจัดเตรียมเอกสาร
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม โดยในป 2546 มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น
9 ครั้ง แตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งฝายเลขานุการไดมีการจดบันทึก และจัดทํารายงานการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการ เพื่อการตรวจสอบ
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน ทั้งยังเปนการ
พัฒนาระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯยังจัดไดวาเปนบริษัทขนาด
ยอมในแงของจํานวนบุคลากร และโครงสรางการบริหารที่ไมยุงยากซับซอน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบอยางหนึ่ง
ของบริษัทฯ การควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบัติไดงายผานทางการตรวจสอบลําดับ
ขั้นอํานาจอนุมัติ สอบทานทางเดินเอกสารตางๆ และ การแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังจัดให
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม
บริษัทฯยังจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการขอความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญอิสระทางการเงิน เมื่อบริษัทฯจะตองเขาทํารายการใดๆที่อาจเกิดใหมีความเสี่ยง เชน การจด
ทะเบียนเชาที่ดินระยะยาวที่มีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท หรือ เมื่อมีการเสนอขายหุน
สามัญใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจง
13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจําปวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดย
รายงานประจําป 2546

หนา 34

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
และสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ฯ
14. ความสัมพันธกับนักลงทุน

บริษัทฯยังมิไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่องานดานนักลงทุนสัมพันธขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวยังไมมาก
นัก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของทําการตอบคําถาม และสื่อสารกับนักลงทุน และ
นักวิเคราะหจากสถาบันตางๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯไดมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารของบริษัทฯ
ผานชองทางอิเลคโทรนิคและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพย และเวปไซดของบริษัทฯอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทเพิ่มเติมไดที่โทร 02-729-4969 หรือที่ Website :

http://www.siamfuture.com

รายงานประจําป 2546

หนา 35

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) และงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดย ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานประจําป 2546

หนา 36

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ
ลางขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 จํานวน 22.98 ลานบาท กับสวนเกินมูลคาหุนซึ่งบริษัทฯไดมาจากการออก
หุนเพิ่มทุนในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม 2545 บริษัทฯไดรับการยืนยันจาก ที่ปรึกษากฎหมายอิสระวารายการ
ดังกลาวไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทฯจึงไดบันทึกรายการดังกลาวโดยปรับยอนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ไมมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2546 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2546
บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดใหแกบุคคลภายนอก

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 10 กุมภาพันธ 2547

รายงานประจําป 2546

หนา 37

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2545
หมายเหตุ
(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินประกันการเชาที่ดินและบริการ
เงินมัดจําการใชสาธารณูปโภค
ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

4

5
6

7
9

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
(ปรับปรุงใหม)

24,717,761
81,202,010

94,411,637
178,243,609

24,403,829
81,202,010

2,871,044
2,871,044
-

26,346,376
26,346,376
-

2,757,815
24,873
2,782,688
5,000,000

1,485,651
8,912,159
7,005,081
126,193,706

4,061,046
512,159
11,311,327
314,886,154

1,478,984
8,912,159
6,804,272
130,583,942

3,151,400
443,239,542

24,351,400
510,746,591

3,151,400
440,630,726

3,668,468
1,482,318
2,476,937
390,553
454,409,218
580,602,924

16,699,668
874,409
2,465,780
2,702,390
557,840,238
872,726,392

2,699,668
1,298,318
2,465,780
263,153
450,509,045
581,092,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2546
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2545
หมายเหตุ
(ปรับปรุงใหม)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาสวนที่จะรับรูเปนรายได
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เจาหนี้เชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
คาเชาและคาบริการรับลวงหนา - สุทธิจากสวนที่จะรับรู
เปนรายไดภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
เงินมัดจําและเงินประกันการเชา
สํารองผลขาดทุนจากบริษัทยอย
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2546

10

8

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
(ปรับปรุงใหม)

17,241,935
18,382,462

45,306,243
6,351,643

17,241,935
18,382,462

26,488,147

26,495,639

26,488,147

1,858,362
1,132,118

2,022,627
1,208,855

1,858,362
1,132,118

1,345,907
10,926,658
77,375,589

5,779,614
17,415,730
104,580,351

1,345,907
10,382,798
76,831,729

270,915,209

244,524,439

270,915,209

5,113,331

3,090,704

5,113,331

3,292,645
69,950,744
349,271,929
426,647,518

2,083,789
80,096,830
329,795,762
434,376,113

3,292,645
69,948,244
1,036,423
350,305,852
427,137,581

หนา 39

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2545
หมายเหตุ
(ปรับปรุงใหม)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
11, 12
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2545 : หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1
บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
(ปรับปรุงใหม)

150,000,000

500,000,000

150,000,000

71,000,000
49,137,035
-

237,499,935
117,154,844
31,844,173

71,000,000
49,137,035
-

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 237,499,935 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2545 : หุนสามัญ 71,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1
บาท)
สวนเกินมูลคาหุน
เงินคาหุนรับลวงหนา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

11, 18
12

13, 18
18

1,690,919
32,127,452
153,955,406
580,602,924

16,328
3,479,250
48,355,749
438,350,279
872,726,392

1,690,919
32,127,452
153,955,406
581,092,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2545
รายได
รายไดคาเชา
รายไดคาบริการและคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ
รายไดคาไฟฟา ประปาและโทรศัพท
รายไดจากการขายอาหาร
รายไดอื่น
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการใหเชาและบริการ
ตนทุนการขายอาหาร
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุน สวนนอย
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุน สวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป

14

15

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

51,803,179
58,314,197
20,185,921
1,890,874

68,329,612
60,481,721
29,775,559
-

51,803,179
58,314,197
20,185,921
-

5,717,365
137,911,536

1,938,662
8,596,770
169,122,324

5,841,211
136,144,508

59,551,552
1,903,949
23,493,125
1,780,000
86,728,626
51,182,910
(721,091)
(17,133,448)
33,328,371
490,000
33,818,371

85,409,183
34,035,766
2,910,000
392,239
122,747,188
46,375,136
(860,347)
(9,748,161)
35,766,628
35,766,628

59,551,552
21,593,623
1,780,000
1,546,423
84,471,598
51,672,910
(721,091)
(17,133,448)
33,818,371
33,818,371

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ

17

0.47

0.23

0.47

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิ

17

0.46

0.16

0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2546

หนา 41

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ออกหุนสามัญเพิม่ ทุนโดยมีสวนเกินมูลคาหุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - ตามที่รายงายไวเดิม
ผลกระทบจากการลางขาดทุนสะสมกับสวนเกินมูลคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - ปรับปรุงใหม

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระ
หมายเหตุ เต็มมูลคาแลว
20,000,000
51,000,000
11
13

18

งบการเงินรวม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการเปลี่ยนแปลง
กําไรสะสม
มูลคายุติธรรมของ
จัดสรรแลว สวนเกิน
เงินลงทุนใน
สํารอง
ยังไมไดจัดสรร
มูลคาหุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
รวม
126,293
(22,983,322) (2,857,029)
72,120,357
123,120,357
541,752
(541,752)
-

71,000,000 72,120,357
(22,983,322)
71,000,000 49,137,035

(126,293)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2546

หนา 42

541,752
1,149,167
1,690,919

(126,293)
33,818,371 33,818,371
10,293,297 153,955,406
21,834,155
32,127,452 153,955,406

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ ือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)

11
13

ทุนเรือนหุน ทีอ่ อก
และชําระ
เต็มมูลคาแลว
20,000,000
51,000,000
-

18

71,000,000
-

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนโดยมีสวนเกินมูลคาหุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - ตามทีร่ ายงานไวเดิม
ผลกระทบจากการลางขาดทุนสะสมกับสวนเกินมูลคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - ปรับปรุงใหม
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนโดยมีสวนเกินมูลคาหุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
รับชําระเงินคาหุนลวงหนา
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

11
13
19
12

166,499,935
237,499,935

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จริง
จากการเปลีย่ นแปลง
มูลคายุตธิ รรมของ
สวนเกิน
เงินคาหุน
เงินลงทุนใน
มูลคาหุน
รับลวงหนา
หลักทรัพยเผือ่ ขาย
126,293
72,120,357
72,120,357
(22,983,322)
49,137,035
68,017,809
117,154,844

31,844,173
31,844,173

(126,293)
16,328
16,328

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารอง
ยังไมไดจัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
(22,983,322)
541,752
(541,752)
541,752
1,149,167
1,690,919
1,788,331
3,479,250

33,818,371
10,293,297
21,834,155
32,127,452
(1,788,331)
(17,750,000)
35,766,628
48,355,749

รวม
(2,857,029)
123,120,357
(126,293)
33,818,371
153,955,406
153,955,406
234,517,744
(17,750,000)
31,844,173
16,328
35,766,628
438,350,279

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2545
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
33,818,371
กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :17,410,526
คาเสื่อมราคา
ตัดจําหนายสิทธิการเชา
6,025,065
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย
(490,000)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
(32,400)
(2,485)
กําไรจากการขายหลักทรัพย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
(258,901)
42,047
ตัดจําหนายสวนเกิน (สวนต่ํา) มูลคาของเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
(1,127,629)
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาสวนที่รับรูเปนรายได
(25,027,995)
30,356,599
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :(422,750)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
462,017
5,807,146
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
คาใชจายลวงหนา
(376,395)
เงินทดรองจาย
(8,912,159)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(2,925,198)
(2,251,937)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
18,300,792
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(909,500)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
(1,329,088)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,506,801
17,409,307
เงินมัดจําและเงินประกันการเชา
22,908,057
คาเชาและคาบริการรับลวงหนา
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
82,623,692

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
35,766,628

33,818,371

26,808,492
8,234,578
392,239
(1,938,662)
(282,562)

17,279,456
6,025,065
1,546,423
(32,400)
(2,485)

(35,288)
58,478
(26,383,278)
42,620,625

(258,901)
42,047
(1,127,629)
(25,027,995)
32,261,952

(23,588,561)
(2,582,062)
8,400,000
(4,411,694)
(16,015,328)

(309,521)
437,144
5,818,303
(369,728)
(8,912,159)
(2,724,389)
(971,737)

(12,030,819)
4,433,707
7,032,932
10,148,586
14,007,386

18,300,792
(909,500)
(1,329,088)
3,963,441
17,406,807
22,908,057
85,570,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2545

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
ตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการออกหุนสามัญ
เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้คาหุนของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด :เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

รายงานประจําป 2546

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

(1,140,800)
190,000
1,681,492
69,400
(70,000,000)
(3,723,220)
1,635,514
(146,900,634)
(218,188,248)

(21,200,000)
5,000,000
510,000
(30,000,000)
(64,935,753)
11,407,844
(13,250,000)
57,500
(105,274,913)
(217,685,322)

(1,140,800)
(5,000,000)
190,000
1,681,492
69,400
(70,000,000)
(3,723,220)
1,635,514
(144,160,748)
(220,448,362)

16,257,659
6,971,693
4,424,763
(4,110,500)
131,500,000
(8,379,643)
300,000
146,963,972
11,399,416
13,318,345
24,717,761

28,064,308
(1,858,362)
(1,132,119)
238,259,935
(3,742,191)
31,844,173
(17,750,000)
273,685,744
70,007,808
24,403,829
94,411,637

16,257,659
6,971,693
4,424,763
(4,110,500)
131,500,000
(8,379,643)
146,663,972
11,785,984
12,617,845
24,403,829

-

-

-

721,092
18,473,693

860,347
5,325,949

721,092
18,462,537

หนา 45

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัท
จํากัดตามกฎหมายไทยและไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2545 บริ ษั ท ฯประกอบธุ ร กิ จ หลั ก คื อ การให เ ช า พื้ น ที่ แ ละ การให บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคตาง ๆ โดยมีที่อยูที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 7/5 หมูที่ 1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) (ตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และของบริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด (ตอไปเรียกวา “บริษัทยอย”) ซึ่ง
ประกอบกิจการขายอาหาร บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวคิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ยอย ซึ่งมีมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 1 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ยอดสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม คิดเปน
รอยละ 0.8 และรอยละ 1.4 ของยอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมตามลําดับ
ยอดคงคางและรายการที่มสี าระสําคัญระหวางบริษัทฯกับบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
ไมมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ทั้งหมดใหแกบุคคลภายนอก
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1

การรับรูรายได
บริษัทฯรับรูรายไดคาเชาตามระยะเวลาเชาและรับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อไดใหบริการ แลว
เสร็จ
รายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการรับรูเปนรายไดเมื่อมีการลงนามในสัญญาบริการ
รายไดคาไฟฟา ประปาและโทรศัพทรับรูในเดือนที่บริษัทฯออกใบแจงหนี้

3.2

คาเชาและคาบริการรับลวงหนา
ค า เช า และค า บริ ก ารรั บ ล ว งหน า เป น ค า เช า และค า บริ ก ารที่ เ รี ย กเก็ บ จากลู ก ค า ล ว งหน า ตาม
ขอกําหนดในสัญญาเชาและบริการซึ่งจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุของสัญญา ซึ่งมีอายุระหวาง 10 –
20 ป

3.3

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาโดยรวม
อยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปน
รายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบดุล
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่จะถือไวจนครบกําหนดชําระแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การตัดจําหนายสวนเกินและสวนลดต่ํากวามูลคาของตราสารหนี้ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและ
แสดงรวมอยูในรายไดดอกเบี้ยรับ

3.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ / คาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ ดอยคา
(ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธี เสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังนี้ :-
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สิทธิการเชาและคาปรับปรุงสิทธิการเชา
อาคารในที่เชา
คาปรับปรุงสํานักงาน
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

อายุสัญญาของที่ดินที่เชา
อายุสัญญาของที่ดินที่เชา
5
ป
5
ป
3
ป
5
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางกอสราง
3.5

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญซึ่งคํานวณจาก
จํ า นวนถั วเฉลี่ย ถว งน้ํา หนัก ของหุ น สามัญ ที่อ อกอยูใ นระหวา งป คูณ ด ว ยอัต รา
ปรับ จํ า นวนหุ น
(คํานวณโดยการหารมูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิ ดวยมูลคายุติธรรมตอหุนที่ควรเปนหลังการใช
สิทธิ) ซึ่งมีผลมาจากการที่บริษัทฯใหสิทธิผูถือหุนเดิมในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ํากวามูลคา
ยุติธรรม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่
เกี่ยวกับหุนสามัญเทียบเทาปรับลดดวยจํานวนหุนสามัญ ซึ่งคํานวณจากจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญคูณดวยอัตราปรับจํานวนหุนขางตนและบวกดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวง น้ําหนักของหุนสามัญที่
บริษัทฯตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ

3.6

การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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4. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวดังตอไปนี้ :-

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2545

2546

2545

8,665,753
2,070,000

-

8,665,753
2,070,000

10,735,753
207,356

-

10,735,753
207,356

มูลคาเงินลงทุนตามราคาทุน
บวก : กํ า ไรที่ยัง ไมเกิ ดขึ้นจริง จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

10,943,109

-

10,943,109

258,901

-

258,901

มูลคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในหนวยลงทุน - หลักทรัพยเผื่อ
ขาย
เงินลงทุนในกองทุนรวมชนิดรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน
บวก : กํา ไรที่ยัง ไมเกิ ดขึ้นจริง จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

11,202,010

-

11,202,010

-

13,250,000

-

-

16,328

-

มูลคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ จ ะถื อ จนครบ
กําหนดชําระ
ตั๋วเงินคลัง
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

-

13,266,328

-

70,000,000

64,977,281
100,000,000

70,000,000

81,202,010

178,243,609

81,202,010

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - หลักทรัพยเพื่อ
คา
หุนกูและตราสารแสดงสิทธิ
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
บวก : สวนเกินมูลคาเงินลงทุน

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนรวม
13.25 ลานบาท โดยบริษัทฯถือเงินลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยเผื่อขายและรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบดุล
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือ
หุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันและ
เปนไปตามปกติของธุรกิจ โดยรายการธุรกิจที่สําคัญคือ รายจายคาบริการจัดการที่บริษัทฯจายใหกับบริษัท
(2546 : ไม
รวมแหงหนึ่งในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จํานวนประมาณ 2.5 ลานบาท
มี)
6. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปนบริษัทยอย) เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่
ครบกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 9.25 ตอป ในระหวางไตรมาสที่สองของป
2546 บริษัทฯไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรารอยละ 2 ตอป ในเดือนธันวาคม 2546 บริษัท
ดังกลาวไดจายชําระคืนเงินกูยืมทั้งจํานวนแกบริษัทฯ
7. เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
จํานวนนี้เปนเงินฝากประจําธนาคารซึ่งบริษัทฯใชวางเปนหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันหนังสือ
ที่ออกโดยธนาคาร

ค้ําประกัน

8. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย / สํารองผลขาดทุนจากบริษัทยอย
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2545

เงินลงทุนในบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ราคาทุน
หัก : สวนแบงผลขาดทุนสะสม

-

510,000
(1,546,423)

เงินลงทุนในบริษัทยอย (สํารองผลขาดทุนจากบริษัทยอย)

-

(1,036,423)

ในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดใหแกบุคคลภายนอก
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

สิทธิการเชา

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
อุปกรณ
และ
คอมพิวเ
ตอร
เครื่องใช
และ
สํานักงาน
อุปกรณ ยานพาหนะ

และคาปรับปรุง
สิทธิการเชา

อาคาร
ในที่เชา

คาปรับปรุง
สํานักงาน

188,886,461
1,558,646
-

250,690,124
28,349,212
101,106,456

1,079,611
65,614
-

15,294,501
2,057,476
(165,858)
124,903

486,889
306,353
(89,989)
-

21,181,425
287,394
-

31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนายระหวางป
31 ธันวาคม 2546
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2545

190,445,107

380,145,792

1,145,225

17,311,022

703,253

40,145,731
8,933,368
49,079,099

64,475,910
19,721,799
84,197,709

593,828
163,447
757,275

8,948,922
1,942,638
(96,456)
10,795,104

148,740,730

186,214,214

485,783

31 ธันวาคม 2546

141,366,008

295,948,083

387,950

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2545
ซื้อระหวางป
จําหนายระหวางป
โอนเขา (โอนออก)

งานระหวาง
กอสราง

รวม

21,468,819

79,539,253
72,847,477
(101,231,359
)
51,155,371

557,158,264
105,472,172
(255,847)
662,374,589

90,495
198,650
(45,042)
244,103

2,272,652
4,282,056
6,554,708

-

116,527,538
35,241,958
(141,498)
151,627,998

6,345,579

396,394

18,908,773

79,539,253

440,630,726

6,515,918

459,150

14,914,111

51,155,371

510,746,591

คาเสื่อมราคา (ซึ่งอยูในงบกําไรขาดทุน)
ป 2545

23,304,521

ป 2546

35,043,070

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดบันทึกคาเสื่อมราคาของสิทธิการเชาจํานวนประมาณ 0. 2 ลานบาท (2545 :
1.2 ลานบาท) เขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง
สัญญาเชาที่ดินไดระบุเงื่อนไขที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการที่บริษัทฯจะตองโอนกรรมสิทธิของอาคารในที่เชา
ใหแกผูใหเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา และจะมีการปรับอัตราคาเชาในอัตรารอยละ 10-50 ตอป สําหรับชวงเวลา 3-5
ป
10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยผูถือหุน กรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของกัน
กับบริษัทฯ และการโอนสิทธิในสิทธิการเชาบางสวนของบริษัทฯ
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11. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหเปลี่ยนแปลง มูลคาหุน
สามัญของบริษัทฯจากเดิมที่ตราไวหุนละ 10 บาท จํานวน 2,000,000 หุน เปนหุนละ 1 บาท จํานวน 20,000,000
หุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 20 ลานบาท เปน 150 ลานบาท
โดยการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน
130,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและเพิ่มทุนดังกลาวเมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2545
ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทฯไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 20,000,000 หุน ในสัดสวน
1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหมอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังจากการจัดสรร
หุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมขางตนแลว จํานวน 21,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1.9 หุนเดิมตอ 1 หุน
ใหม ในราคาหุนละ 1.5 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเปนจํานวน
61 ลานบาท (หุนสามัญ 61,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545
ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทฯไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 10,000,000 หุน ในราคา
หุนละ 8 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเปนจํานวน 71 ลานบาท
(หุนสามัญ 71,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนรวม 51,000,000 หุน ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2545 ตามที่กลาว
ขางตน ทําใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 72.1 ลานบาท ภายหลังจากหักคาใชจายในการออกหุน
สามัญจํานวนประมาณ 8.4 ลานบาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากจํานวน 150 ลานบาท (หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) ลงเหลือ 142
ลานบาท (หุน
สามั ญ 142,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 1 บาท) โดยการตั ด หุ น สามั ญ ส ว นที่ ยั ง ไม ไ ด อ อกจํ า หน า ยจํ า นวน
8,000,000 หุน และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจํานวน 142 ลานบาท (หุนสามัญ 142,000,000
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 500 ลานบาท (หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 358,000,000 หุน โดยมีการจัดสรรดังนี้ :-

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 24,000,000 หุน เสนอขายใหแกบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ใน
ราคาหุนละ 3.99 บาท

-

หุ น สามั ญ จํ า นวนไม เ กิ น 131,500,000 หุ น จั ด สรรไว เ พื่ อ รองรั บ การใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
เพิ่มเติม เมื่อมีการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มทุน (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12)

-

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 202,500,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 1.5 หุน
ใหม ในราคาหุนละ 1 บาท

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท (หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1
บาท) กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2546
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัทฯไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบริษัท เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 3.99 บาท ซึ่งเปนราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความ
เห็ น ชอบ บริ ษั ท ฯได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ออกจํ า หน า ยและชํ า ระเต็ ม มู ล ค า แล ว เป น 95 ล า นบาท (หุ น สามั ญ
95,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546
ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 142,499,935 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 1.5 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหนายและ
ชําระเต็มมูลคาแลวเปน 237.5 ลานบาท (หุนสามัญ 237,499,935 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนรวม 166,499,935 หุน ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2546 ตามที่กลาวขางตน
ทําใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 68 ลานบาท ภายหลังจากหักคาใชจายในการออกหุนสามัญ
จํานวนประมาณ 3.7 ลานบาท
12. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2545 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 71,000,000
หนวย ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯโดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได
มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (13 ธันวาคม 2545)
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
สามารถแปรสภาพเปนหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ
2 บาทตอหุน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ไดทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของแตละป โดยกําหนดใหสามารถใช
สิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 30 มีนาคม 2546
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ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัทฯไดจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุนจํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด ในราคาหุนละ 3.99 บาท ซึ่งราคาดังกลาว
เปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯเกินกวารอยละ 10 ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ
เพื่อซื้อหุนสามัญใหม โดยราคาการใชสิทธิจากเดิม 2 บาทตอหุน เปลี่ยนเปน 1.722 บาทตอหุน และอัตราการใช
สิทธิจากเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน เปลี่ยนเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุน
สามัญ 1.16132 หุน โดยราคาและอัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2546
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯไดจัดสรร หุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 142,499,935 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 1.5
หุนใหม ใน
ราคาหุนละ 1 บาท ซึ่งราคาดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯเกินกวารอยละ 10
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ
บริษัทฯจึงไดปรับราคาและอัตราการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม โดยราคาการใชสิทธิจากเดิม 1.722 บาทตอหุน
เปลี่ยนเปน 1 บาทตอหุน และอัตราการใชสิทธิจากเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1.16132 หุน
เปลี่ยนเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 2.62683 หุน โดยราคาและอัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2546
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2546 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวน 12,122,674
หนวย บริษัทฯไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวน 31,844,173 บาท เปนเงินคาหุนรับลวงหนาในงบดุล
เนื่องจากบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวจากการใชสิทธิดังกลาวเมื่อวันที่ 13
มกราคม 2547 ภายหลังการใชสิทธิดังกลาว บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิจํานวน
58,877,326 หนวย
13. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจํางวดหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
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14. คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให แ ก ก รรมการของบริ ษั ท ฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร
15. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากบวกกลับและหักออกดวยรายการที่ไมถือ
เปนรายจายหรือรายไดในการคํานวณภาษีตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
16. จํานวนและคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
งบการเงินรวม
2545
46
13,028

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
21
17,010

2545
21
11,956

17. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบของหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ 71,000,000 หนวย
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการแปลงเปนหุน
สามัญ
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กําไรสุทธิ
2546
2545
บาท
บาท

จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(หลังจากการปรับปรุง
ผลของการออกสิทธิ)
2546
2545
หุน
หุน

35,766,628

33,818,371

156,746,006

71,298,000

-

-

67,819,334

1,888,609

35,766,628

33,818,371

224,565,340

73,186,609

กําไรตอหุน
2546
2545
บาท
บาท
0.23

0.47

0.16

0.46
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กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ไดคํานวณขึ้นโดยถือเสมือนวาใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญไดแปรสภาพเปนหุนสามัญตั้งแตวันที่บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
(13 ธันวาคม 2545) เนื่องจากราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญ และโดยมิไดคํานึงถึง
เงื่อนเวลาของการใชสิทธิ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ยุติธรรม เพื่อ
ของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหผูถือหุนเดิมมีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ํากวามูลคา
ประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2545 จึงไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดยการคูณจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณเดิมดวยอัตราปรับจํานวนหุนซึ่ง
คํานวณโดยการหารมูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิ ดวยมูลคา ยุติธรรมตอหุนที่ควรเปนหลังการใชสิทธิ
18. รายการปรับปรุงของปกอน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลางขาดทุน
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 จํานวน 22.98 ลานบาท กับสวนเกินมูลคาหุนซึ่งบริษัทฯไดมาจากการออกหุนเพิ่ม
ทุนในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2545 เพื่อที่จะสามารถจายเงินปนผลจากกําไรของป 2545 ไดเต็มจํานวน
บริษัทฯไดรับการยืนยันจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระวารายการดังกลาวไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทฯจึงได
บันทึกรายการดังกลาวโดยปรับยอนหลังงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ
ที่นี้ โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ :1.

สวนเกินมูลคาหุนเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 72.12 ลานบาท เปน 49.14 ลานบาท

2.

สํารองตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ลานบาท เปน 1.69 ลานบาท

3.

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 10.29 ลานบาท เปน 32.13 ลานบาท

19. เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรของป
2545 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท (รวมเงินปนผลทั้งสิ้น 17.75 ลานบาท)
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20. การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือการใหเชาพื้นที่อาคารและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ และดําเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังตอไปนี้ :21.1 คาเชาที่ดินซึ่งบริษัทฯผูกพันที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาระยะยาวหลายฉบับ ซึ่งจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาเชาภายในป 2547 - 2567 คิดเปนจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 648 ลานบาท (2545 : 303 ลาน
บาท)
21.2 คาสิทธิการเชาที่ดินและอาคารซึ่งบริษัทฯผูกพันที่ตองจายตามสัญญาเชาจํานวน 3 ลานบาท
21.3 ค า ก อ สร า งอาคารศู น ย ก ารค า ซึ่ ง บริ ษั ท ฯผู ก พั น ที่ ต อ งจ า ยตามสั ญ ญาจ า งเหมางานก อ สร า งอาคาร
ศูนยการคากับผูรับเหมาเปนจํานวนเงินประมาณ 7.8 ลานบาท (2545 : 14 ลานบาท)
21.4 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 24.4 ลานบาท (2545 : 3
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

ลาน

21.5 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากเงินประกันการเชาจํานวน 2 ลานบาท (2545 : 2 ลานบาท)
22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษั ท ฯและพนักงานไดเขา รว มเปนสมาชิกกองทุ น สํา รองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง ซึ่งจดทะเบี ยนแลว ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจาย
ใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว
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23. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยทั่วไปความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตาม
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะ
สั้นและในสวนของหนี้สินระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทฯจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายการธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯเปนสกุลเงินบาท
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ
มีนโยบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง และมีการติดตามการรับชําระเงินจากลูกคาอยางใกลชิด ดังนั้นบริษัทฯจึง
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดประเภทอยูในระยะสั้นและ เงินกูยืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
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24. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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