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สาสนจากคณะกรรมการ
การเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดของบริษัทนับตั้งแตป 2546 เปนตนมา ไดสรางความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ
แกบริษัท โดยเฉพาะการไดรับรางวัล The Innovation Design and Development of a New Project ของศูนยการคา เจ
อเวนิว ทองหลอ 15 จาก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and
Development Awards 2006 เปนรางวัลที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับการยอมรับจากสถาบันในตางประเทศ ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มความไววางใจ ความเชื่อถือรวมถึงการยอมรับจากทั้งผูเชา และลูกคาที่มาใชบริการที่ศูนยตางๆของบริษัทมากขึ้น
ในปจจุบันบริษัทมีพื้นที่ศูนยการคาในการบริหารเปนจํานวนทั้งสิ้น 188,514 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 53 และรอยละ
94 เมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ 63,379 ตารางเมตร และ 96,837 ตารางเมตรในป 2547 และป 2548 ตามลําดับ ทั้งนี้ยัง
ไมรวมถึงโครงการที่อยูในระหวางกอสรางจํานวน 22,646 ตารางเมตรที่จะเปดดําเนินการในป 2550
ศูนยการคาของบริษัทที่เปดในป 2549 คือศูนยการคาลา วิลลา พหลโยธิน ศูนยการคาดิ อเวนิว แจงวัฒนะ
และศูนยการคาเอสพละนาด รัชดาภิเษก อยางเปนทางการโดยเนนรูปแบบของความบันเทิงผสมผสานกับศิลปะ ซึ่ง
ศูนยการคาเหลานี้ไดกลายเปนแหลงนัดพบของคนรุนใหม อันเนื่องจากความแปลกใหมและการสรางความแตกตางของ
ศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center) อีกทั้งในป 2550 บริษัทจะทําการเปดศูนยการคา ดิ อเวนิว พัทยา
เพื่อเปดแหลงนัดพบแหงใหมของจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวของไทย
ในปที่ 2549 ทีผ่ านมาบริษัทมีผลการดําเนินงาน โดยมีรายไดจํานวน 1,674.4 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 264% เมื่อ
เทียบกับรายไดของป 2548 และกําไรสุทธิในปนี้มีจํานวน 404.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 279% จากป 2548 โดยรายไดที่
เพิ่มขึ้นนั้นเปนการรับรูรายไดจากสัญญาการเงิน (Finance Lease) 1,195.8 ลานบาท ของโครงการเอสพละนาดเปน
หลัก
สําหรับป 2550 และในอนาคต บริษัทเนนการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองคกร การปรับปรุงระบบ
การบริหารงานภายใน การสื่อสารและการจัดการที่ลดความซ้ําซอนของงาน เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ของบริษัท โดยยังคงยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถพัฒนาศูนยการคาของบริษัทฯไดอยาง
ตอเนื่องดังเชนที่ผานมา
การที่คณะกรรมการบริษัทบริหารงานดวยความโปรงใส
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอยางมืออาชีพ และ จะสงผลใหบริษัทฯ สามารถสรางผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาวและสรางผลกําไรอยางยั่งยืนแกผูถือหุน
คณะกรรมการขอขอบคุณผูมีพระคุณ ผูถือหุน คูคา ลูกคา ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน และพนักงาน
ที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯดวยดีเสมอมา จึงนํามาซึ่งความสําเร็จของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผานมาและที่จะดําเนินไป
ในอนาคต

(นายอรณพ จันทรประภา)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย
1. นางนันทิยา
2. นายดุสิต
3. นางสไบทิพย

มนตริวัต
นนทะนาคร
สุนทรส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
ขอแนะนําของตลาดลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในป 2549 เปนปที่บริษัทกําลังเติบโตอยางกาวกระโดด คณะกรรมการ
จึงไดเนนในเรื่องระบบการควบคุมภายในเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เนนการวางระบบการทํางานเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจได รวมถึง
การปรับปรุงระบบการทํางานตางๆเพื่อลดเวลาและความซ้ําซอนของเอกสาร
ซึ่งภารกิจดานอื่นๆ คณะกรรมการยังคงปฏิบัติหนาที่ดังเชนทุกปไดแก การสอบทานงบการเงิน ดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสถูกตองตามระเบียบบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งดูแลไมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจที่ดําเนินอยู ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ และงบการเงินของบริษัท
ฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนและเพียงพอ
สําหรับผูสอบบัญชีของบริษัทป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นควรแตงตั้ง นายขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายบุญ
มี งดงามวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

(นางนันทิยา มนตริวัต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลบริษัท
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศ
กิจ สุทธพงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา ประเภทศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center)
ปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ดําเนินการอยูทั้งหมดจํานวน 26 โครงการ เพิ่มจากปที่แลว 2 โครงการ ไดแก
ประเภทศูนยการคา
ศูนยการคาชุมชน
(Neighborhood Shopping Center)
ศูนยสะดวกซื้อ
(Convenience Center)
รานคาปลีก
(Stand-Alone Retail Store)
ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง
(Power Center)
ศูนยเอ็นเตอรเทนเมนท
(Urban Entertainment Center)
ศูนยไลฟสไตล (Lifestyle Center)

จํานวน
โครงการ
7
บางบอน, ประชาอุทิศ, สุขาภิบาล 3, สุขุมวิท 71 (คลองตัน), ทอง
หลอ , ทุงมหาเมฆ และปยรมย เพลส (ซอยสุขุมวิท 101/1)
4
รามอินทรา กม. 2, วังหิน, ลาดพราว ซอย 120, วังหิน 2 (เทสโก
โลตัส เอ็กเพรส)
8
รัชดาภิเษก-หวยขวาง, รัชดาภิเษก-พระราม 3, สาทร, พัฒนาการ,
บางแค, พหลโยธิน กม. 27, เหมงจาย และทาพระ
3
เอสเอฟ เมเจอรซีนีเพล็กซ ฉะเชิงเทรา, เพชรเกษม พาวเวอร เซ็น
เตอร, และเอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร
1
เอสพละนาด (รัชดาภิเษก)
3

J Avenue ทองหลอ ซอย 15, ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, ลา วิลลา
พหลโยธิน

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยูในระหวางกอสราง อีก 1 โครงการ ซึ่งจะเปดดําเนินการภายในป 2550 ไดแก
ศูนยไลฟสไตล (Lifestyle Center) ดิ อเวนิว พัทยา
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลัก 4 กลุมคือ 1) รายไดคาเชาพื้นที่ในโครงการ 2) รายไดคาบริการจากการบริหาร
โครงการ และบริหารพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) 3) รายไดสัญญาเชาการเงิน1 และ 4) รายได
คาบริการสาธารณูปโภค

1

ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา 52
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บริษัท
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่:
40854500691
วันจดทะเบียน:
13 สิงหาคม 2545
สถานที่ติดตอ:
อาคารศูนยการคา เอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10326
โทรศัพท 0-2660-9000 โทรสาร 0-2660-9010
Website: 1www.siamfuture.com
ทุนจดทะเบียน:
533.95 ลานบาท เปนหุนสามัญ 533.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว:
508.94 ลานบาท เปนหุนสามัญ 508.94 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
วิสัยทัศน
Unlike other developers, Siam Future Development creates a place for people and then for commerce. We
aim to be number one mid size mall developer in Thailand.
สมาชิกภาพขององคการระหวางประเทศ
บริษัท เปนสมาชิกของ International Council of Shopping Centers (ICSC)
รางวัลเดน
ศูนยการคา เจ อเวนิว ทองหลอ 15 ไดรับรางวัล The Innovative Design and Development of a New
Project จาก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and Development Awards 2006
บุคคลอางอิง
1.

2.

3.

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2359-1200-01 โทรสาร 0-2359-1259
ผูสอบบัญชี
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอก ซิตตี้ ทาวเวอร
179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพ 10120
โทรศัพท 0-2344-1000, 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050
ผูแทนผูถือหุนกู
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
393 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), สีลม ซอย 7
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2230-6295 โทรสาร 0-2230-6093

Annual Report 2006

Page 4

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC

ความสําเร็จขององคกร
2537



กอตั้งบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด (Open-air shopping center)

2538



เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงแรกของบริษัทที่บางบอน โดยมี JUSCO
เปนผูเชาหลัก

2539



เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 2 และ 3 ที่ประชาอุทิศ และสุขาภิบาล 3
โดยมี JUSCO และ Tops Supermarket เปนผูเชาหลัก

2540



เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20 ลานบาท และเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่
4 ที่ สุขุมวิท 71 โดยมี JUSCO เปนผูเชาหลัก

บริษัท สยามฟวเจอร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
 เปดดําเนินการศูนยการคาสะดวกซื้อ 1 แหง ไดแก ลาดพราว ซอย 120
 เปดดําเนินการศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) 1 แหง ไดแก

2543



เปดดําเนินการ B-Quik 14 สาขา โดยเปน Stand Alone 8 สาขา ไดแก
รัชดาภิเษก-หวยขวาง, รัชดาภิเษก-พระราม 3, สาทร, พัฒนาการ, บางแค,
พหลโยธิน กม.27, เหมงจาย, ทาพระ และในศูนยการคาของบริษัท 6 สาขา

เมเจอรซีนีเพล็กซ ฉะเชิงเทรา
 เปดดําเนินการศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็นเตอร (Lifestyle Center) 1 แหง ไดแก
J Avenue ทองหลอ ซอย 15

ไดแก บางบอน, ประชาอุทิศ, สุขาภิบาล 3, สุขุมวิท 71, รามอินทรา กม.2, และ วังหิน

2545



2549



แปลงบริษัทเปนมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 150 ลานบาท โดยมีทุนที่เรียก
ชําระแลวเปนจํานวน 71 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI วันที่ 17 ธันวาคม 2545

2546

เปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 5 และ6 ที่ทองหลอ และทุงมหาเมฆ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท และบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน) เขาถือหุนในสัดสวน รอยละ 25





2547

2548

ไดรับอนุมัติใหยายหลักทรัพยของบริษัท จากตลาดหลักทรัพย (MAI) เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547

เขาครอบครองกิจการศูนยการคา แฟมมิลี่ เซ็นเตอร แจงวัฒนะและ ปยรมย
 จัดตั้งบริษัทยอย 3 บริษัท โดยรวมกับเจาของที่ดิน 2 บริษัท ไดแก บริษัท เพชรเกษม
พาวเวอร เซ็นเตอร จํากัด และ บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล เซ็นเตอร จํากัด และ





ออกและเสนอขายหุนกู 1,000 ลานบาท ไดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+

เปดดําเนินการศูนยสะดวกซื้อ 1 แหง ไดแก วังหิน โลตัส เอ็กเพรส
 เปดดําเนินการศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) 2 แหง ไดแก
เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร และ เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร


เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 533.95 ลานบาท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
 เปดดําเนินการศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร 2 แหง ไดแก ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ และ ลา วิลลา พหลโยธิน
 J-Avenue ไดรับรางวัล The Innovative Design and Development of a New Project จาก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and Development Awards 2006
 เปดดําเนินการศูนยเอนเตอรเทนเมนท (Urban Entertainment Center) ไดแก เอสพละนาด รัชดาภิเษก
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จุดเดนทางการเงิน
Financial Highlights
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
Siam Future Development Public Company Limited

งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
For the fiscal year ended 31 December

หนวย:ลานบาท

2549

2548

Million Baht

2006

2005

สินทรัพยรวม (Total Assets)
หนี้สินรวม (Total Liabilities)
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital)
สวนของผูถือหุน (Shareholders' Equity)
รายไดรวม (Total Revenues)
กําไรขั้นตน (Gross Profit)
กําไรสุทธิ (Net Profit)
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)
Book
Value per share (Baht)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
Dividend per share (Baht)

5,032.88
3,307.90
533.95
1,724.98
1,674.48
781.25
404.96
3.39

3,170.69
2,269.38
500.00
901.32
458.95
227.64
106.68
2.13

0.35 1

0.10

อัตรากําไรสุทธิ (Profit Margin)

24.18%

23.24%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)

23.48%

11.84%

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)

8.05%

3.36%

อัตราหนี้สินที่มีภาระตองชําระดอกเบี้ยตอทุน
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio)

1.08

1.50

188,514

96,837

พื้นที่เชา (Gross Leasable Area-sq.m.)

การเปลี่ยนแปลง
Change
49/48
48/47
06/05
05/04
58.7%
45.8%
6.8%
91.4%
264.8%
243.2%
279.6%

94.7%

90.7%
182.6%
0.0%
4.8%
-27.9%
-52.9%
-49.3%

52.8%

หมายเหตุ
1 เงินปนผลตอหุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
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สินทรัพยรวม (Total Assets)
ลานบาท

หนี้สินรวม (Total Liabilities)
ลานบาท

6,000

5,033

5,000

3,308

3,500
3,000
2,269

2,500

4,000

3,171

2,000

3,000

1,500

1,663

2,000
581

1,000

803

1,000

873

427

500

0

0
Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006

Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006

สวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity)
ลานบาท

รายไดรวม (Total Revenues)
ลานบาท

1,725

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

860

901

438
154

กําไรสุทธิ (Net Profit)

1,674

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006

636
459
138

169

Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006

พื้นที่ใหเชา (Gross Leasable Area)

ลานบาท
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

434

ตารางเมตร
405

188,514

200,000
150,000
96,837

210

100,000
63,379
107

34

36

36,972
50,000 34,079
0

Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 บริษัทฯ ไดบันทึกการรับรูรายไดของสัญญาเชาระยะยาวที่เรียกวา สัญญาเชาการเงิน
(Financial Lease) ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯ รับรูรายไดสัญญาเชาระยะยาวแบบสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
เนื่องจากตามสัญญาแลวบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงในการชําระคืนเงินคาสิทธิการเชาใหกับลูกคา หากบริษัทฯ ทําผิดตาม
สัญญา แตสําหรับสัญญาเชาระยะยาวของโครงการที่เปดดําเนินการตั้งแตป 2549 เปนตนไป โครงการดิ อเวนิว แจง
วัฒนะ, โครงการลา วิลลา พหลโยธิน, โครงการเอสพละนาด รัชดาภิเษก, โครงการเพชรเกษม อเวนิว (สวนขยายของ
โครงการเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร), และโครงการดิ อเวนิว พัทยา บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงในการชําระคืนเงินคา
สิทธิการเชาแลวตามสัญญา ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกการรับรูรายไดเหมือนกับการขายพื้นที่นั้น รายไดสัญญาเชา
การเงินที่รับรู ณ วันสงมอบพื้นที่เชาใหกับลูกคา ไดแก คาสิทธิการเชา และมูลคาปจจุบันของคาเชารายเดือนตลอดอายุ
สัญญาเชา และตนทุนสัญญาเชาการเงิน ไดแก คาหนาดิน และคากอสรางของโครงการ
การบันทึกบัญชีตามวิธีสัญญาเชาการเงิน (Financial Lease) จะทําให ในงบดุลของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป
เชน ในดานสินทรัพย มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง และในดานหนี้สิน
บริษัทฯ มีเจาหนี้คาสิทธิการเชาที่ดินเพิ่มขึ้น สําหรับในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายไดสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะบันทึกการรับรูรายไดในวันสงมอบพื้นที่ใหเชาของโครงการ รวมทั้งรายไดดอกเบี้ยที่จะรับรูตลอดอายุสัญญาเชา และ
มีตนทุนสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2.6 หนา 52)
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 5,032.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548
จํานวน 1,862.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.73 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงิน เพิ่มขึ้น 888.95 ลานบาท ของโครงการเอสพละนาด รัชดาภิเษก, โครงการเพชรเกษม อเวนิว (สวนขยายของ
โครงการเพชรเกษมพาวเวอร เซ็นเตอร), โครงการลา วิลลา พหลโยธิน และ โครงการดิ อเวนิว แจงวัฒนะ ในสวนที่ดิน
อาคาร และอุปกรณสุทธิ เพิ่มขึ้น 839.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากโครงการที่เปดดําเนินการป 2549 ไดแก โครงการเอส
พละนาด รัชดาภิเษก, โครงการลา วิลลา พหลโยธิน, โครงการ ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, และ โครงการเพชรเกษม อเวนิว
(สวนขยายของโครงการเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร) และโครงการที่อยูระหวางการกอสราง ไดแก โครงการดิ อเว
นิว พัทยา
จากการรับรูรายไดแบบสัญญาเชาการเงิน ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)
เทากับ 23.48% และ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) เทากับ 8.05% เพิ่มขึ้นจากป 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายไดสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,307.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน
1,038.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.76 เนื่องจากบริษัท มีโครงการที่อยูระหวางกอสราง 3 โครงการในป 2549 ไดแก
โครงการลา วิลลา พหลโยธิน โครงการเอสพละนาด รัชดาภิเษก และโครงการดิ อเวนิว พัทยา บริษัทฯ จึงมีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 614.08 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทมีเงินมัดจํารับจาก
ลูกคาเพิ่มขึ้น 282.47 ลานบาท จากโครงการเอสพละนาด รัชดาภิเษก โครงการดิ อเวนิว พัทยา โครงการดิ อเวนิว แจง
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วัฒนะ และโครงการลา วิลลา พหลโยธิน และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 147.92 ลานบาท เนื่องจากกําไรจาก
สัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to equity Ratio) เทากับ 1.92 และ อัตราสวน
เงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เทากับ 1.08 ลดลงจากป 2548 เนื่องจาก บริษัท
ฯ มีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในป 2549 และการเพิ่มทุนในเดือนสิงหาคม 2549
สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 1,724.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 823.66 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 91.38 เปนผลมาจาก ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทฯ ทําการเพิ่มทุนโดยจัดสรรใหผูถือหุนเดิม (Right
Offering) ในสัดสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ที่ราคาขาย 5 บาทตอหุน จึงทําใหมีทุนชําระแลวเพิ่มขึ้น 84.82 ลานบาท
และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 339.30 ลานบาท และมีกําไรสุทธิของป 2549 จํานวน 404.96 ลานบาท โดยมีการจายเงิน
ปนผลป 2548 ในอัตราหุนละ 10 สตางคเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 42.41 ลานบาท ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ จึง
มีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 362.55 ลานบาท

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน
1,674.48 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน เปนจํานวน 1,215.53 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 264.85 โดย
แบงเปนรายไดคาเชาและคาบริการ จํานวน 452.51 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน เปนจํานวน 12.71 ลาน
บาท มาจากการรับรูรายไดของโครงการที่เปดดําเนินการปลายป 2548 ไดแก โครงการเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร
และ โครงการเอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร และ โครงการที่เปดดําเนินการในป 2549 ไดแก โครงการเอสพละนาด
รัชดาภิเษก, โครงการลา วิลลา พหลโยธิน, โครงการ ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, และ โครงการเพชรเกษม อเวนิว (สวนขยาย
ของโครงการเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร) ในป 2549 บริษัทฯ รับรูรายไดจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 1,195.82
ลานบาท จากการสงมอบพื้นที่ใหเชาของโครงการดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, โครงการ เพชรเกษม อเวนิว (สวนขยายของ
โครงการเพชรเกษมพาวเวอร เซ็นเตอร), โครงการลา วิลลา พหลโยธิน และโครงการเอสพละนาด รัชดา นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดรับรูรายไดอื่นจํานวน 26.15 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน เปนจํานวน 7.00 ลานบาท หรือ คิด
เปนรอยละ 36.55
บริษัทฯ มีตนทุนคาเชาและการใหบริการ จํานวน 377.92 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน
เปนจํานวน 146.60 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 63.38 และตนทุนจากสัญญาเชาการเงิน 515.32 ลานบาท จาก
โครงการดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, โครงการลา วิลลา พหลโยธิน, โครงการ เพชรเกษม อเวนิว (สวนขยายของ โครงการ
เพชรเกษมพาวเวอร เซ็นเตอร) และโครงการเอสพละนาด รัชดาภิเษก จึงทําให บริษัท ฯ มีกําไรขั้นตน จํานวน 781.24
ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน เปนจํานวนเงิน 553.61 ลานบาท และ มีกําไรสุทธิ จํานวน 404.96 ลานบาท
สูงกวางวดเดียวกันของปกอน เปนจํานวนเงิน 298.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 279.60 เนื่องจากในป 2549 บริษัท
ฯ ไดรับรูรายไดคาเชาและคาบริการ รวมทั้ง รายไดจากสัญญาเชาการเงิน ของศูนยการคาแหงใหม 4 แหงดังกลาว จึง
ทําใหบริษัทมีรายไดรวม และ ตนทุนรวม สูงขึ้น เปนผลให บริษัท มีกําไรสุทธิสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศกิจ
สุทธพงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา 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 เพื่อรองรับการขยายตัวของ
บริษัท และตอมาบริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 4 ที่ถนนสุขุมวิท 71 (คลองตัน) ในป 2541 โดยมี จัส
โก ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก
ในป 2543 บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ใหแก บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจใหบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนตภายใตชื่อ “บี-ควิก (B-Quik)” จํานวน 14 สาขา โดยบริษัท
พัฒนาเปนศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)1 2 แหง และรานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)2 8 แหง สวน
อีก 4 สาขาไดใชพื้นที่ในบริเวณศูนยการคาชุมชนของบริษัท 4 แหงที่ไดเปดทําการไปแลว
ในป 2545 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20ลานบาท เปน
150ลานบาท มีทุนชําระแลว 71 ลานบาท พรอมทั้งเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 5 ที่ซอยทองหลอ โดยมี
Tops Supermarket ภายใตชื่อ Market Place เปนผูเชาหลัก
ในป 2546 เดือนมีนาคม บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 6 ที่ทุงมหาเมฆ โดยมี Tops
Supermarket เปนผูเชาหลัก และในเดือน สิงหาคม 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน
บริเวณทองหลอซอย 15 เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 7 ของบริษัท นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน และ ตุลาคม
2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบริษัท
เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในราคา 3.99 บาท และไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 142,499,935 หุน ใหแกผู
ถือหุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 1.5 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท ในเดือน ธันวาคม 2546 บริษัทไดลงนามใน
สัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน บริเวณถนนแจงวัฒนะ เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 8 ของบริษัท
บริษัทไดรับอนุมัติยายหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย MAI เปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย SET เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2546
ในป 2547 เดือนมีนาคม บริษัท ไดจัดตั้งบริษัทใหม 3 บริษัท ไดแก บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร
จํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และ บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล เซ็นเตอร จํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการโครงการเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร และ โครงการ เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร ตามลําดับ

หมายเหตุ
1 ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) คือ ศูนยการคาขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร อยูติดถนนใหญ หรือซอยหลัก มีที่จอดรถใน
บริเวณประมาณ 3-10 คันเทานั้น มีผูเชาพื้นที่ (Tenants) 2-3 ราย เชน ศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต (Auto Service
Center) รานสะดวกซื้อ (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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ซึ่งเปนศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 1 และ บริษัท สยามฟวเจอร พร็อพเพอรตี้ จํากัด ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการโครงการเอสพลานาด รัชดาภิเษก นอกจากนี้ บริษัทไดเปดศูนยการคาแหงใหม 5 แหง ดังนี้ ศูนยการคา
แฟมมิลี่ เซ็นเตอร แจงวัฒนะ , ศูนยสะดวกซื้อ ลาดพราว ซอย 120, ศูนยเมเจอรซีนีเพล็กซ ฉะเชิงเทรา, ศูนยการคา
ไลฟสไตล 2 J Avenue ทองหลอ ซอย 15, ศูนยการคาชุมชน ปยรมย เพลส สุขุมวิท 101/1
ในป 2548 บริษทั ไดเปดศูนยการคาแหงใหม จํานวน 3 แหง ดังนี้
1. ศูนยสะดวกซื้อ วังหิน เมื่อเดือนมกราคม โดยมี โลตัส เอ็กเพรส เปนผูเชาหลัก
2. ศูนยการคา เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยเปนศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง มี
บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร, อินเด็กซ ลิฟวิ่ง มอล, โฮมเวิรค, และเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนผูเชาหลัก
3. ศูนยการคา เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร เมื่อเดือนพฤศจิกายน โดยเปนศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง มี บิ๊ก
ซี ซูปเปอรเซ็นเตอร และ อินเด็กซ ลิฟวิ่ง มอล เปนผูเชาหลัก
ในเดือนเมษายน ป 2548 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตน จํานวน 1,000,000
หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท อายุ 5 ป เสนอขายใหแกผูลงทุน
สถาบัน โดยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+ (tha) โดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
ป 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 424,117,769
บาท เปน 533,947,769 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ในสัดสวน 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เสนอ
ขายราคาหุนละ 5 บาท
ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระเปน 508,941,438 บาทจากการเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนเดิม
บริษัท ไดเปดศูนยการคาแหงใหม จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, ศูนย
ไลฟสไตล เซ็นเตอร ลา วิลลา พหลโยธิน, และ ศูนยอารตเทอร-เทนเมนท (Arte-tainment Center) เอสพละนาด
รัชดาภิเษก ดังนั้น บริษัท มีพื้นที่ใหเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 188,514 ตร.ม. เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 95
โครงสรางรายได
รายไดจากคาเชาและคาบริการของผูเชาหลัก และ ผูเชารายยอยของบริษัท ปพ.ศ. 2546-2549
2546
ลูกคา

2547

2548

ลานบาท

สัดสวน

ลานบาท

ลานบาท

1. ผูเชาหลัก

51.75

51.08%

52.57

34.64%

71.68

30.92%

114.48

34.88%

2. ผูเชารายยอย

49.56

48.92%

99.20

65.36%

160.13

69.08%

213.77

65.12%

101.31

100.00%

151.77

100.00%

231.80

100.00%

328.24

100.00%

รวม

สัดสวน

2549
สัดสวน

ลานบาท

สัดสวน

หมายเหตุ: ลูกคาผูเชาพื้นที่หลักหมายถึง ลูกคาหลักตามตารางรายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 26 โครงการ
(เกี่ยวกับพื้นที่ และอัตราการเชาพื้นที่) ในหนา12
หมายเหตุ
1 ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) คือ ศูนยการคาขนาดใหญที่มีผูเชารายใหญตั้งแต 2 รายขึ้นไปและเปนรานคาที่มีความ
ชํานาญและมีจุดเดนดานใดดานหนึ่ง เชน รานขายของตกแตงบาน, รานขายอุปกรณกอสราง และตกแตงบาน เปนตน
2 ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center) คือ ศูนยการคาที่มีผูเชาหลักเปนซูเปอรมารเก็ต และมีรานที่ตอบสนองตอการใช
ชีวิตประจําวัน ไดแก โรงภาพยนตร, โบวลิ่ง, รานอาหาร, รานเบเกอรรี่, รานขายผลิตภัณฑเสริมความงาม, โรงเรียนดนตรี และมีพื้นที่
เปดโลง
3 ศูนยเอนเตอรเทนเมนท (Urban Entertainment Center) คือ ศูนยรวมความบันเทิงขนาดใหญที่มีผูเชาหลักเปนโรงภาพยนตร,
โบวลิ่ง, ลานไอซ เสก็ต, โรงละครเวที และรานคาที่ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวันของคนรุนใหม
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รายละเอียดของโครงการทีเ่ ปดดําเนินการอยูในปจจุบนั จํานวน 26 โครงการ (เกี่ยวกับพืน้ ที่ และอัตราการเชาพืน้ ที)่
Details of the 26 present operating projects (Rental Area and Occupancy Rate)

1
2
3
4
5
6
7

Jusco Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

6–0–0

8,759

7,100

89

Jusco Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

6 – 3 – 10

7,116

6,174

94

Tops Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

9 –1 – 71

6,794

6,309

96

B-Quik

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

0 – 3 – 80

2,468

1,418

100

Tops Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

3 – 0 - 60

4,029

3,015

99

Tops Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

2 – 0 - 85

3,521

2,877

100

Lemon Farm

ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center)

5 - 3 - 19.40

11,328

9,018

77

10 - 0 - 89.5

28,876

14,137

98

Anchor Tenant

9

ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 11
(ฉะเชิงเทรา: Cha Choeng Sao)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ชอปปงเซ็นเตอร
เจ อเวนิว (ทองหลอ ซอย 15)
J Avenue (Thonglor 15)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 5
(รามอินทรา กม. 2: Ramintra K.M. 2)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 8
(วังหิน: Wanghin)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 10
(ลาดพราว ซอย 120: Ladprao 120)

13

อัตราการเชาตอพื้นทีใ่ หเชา
Occupancy Rate
(รอยละ)
(%)

Shopping Center
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 1
(บางบอน: Bangborn)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 2
(ประชาอุทิศ: Pracha Uitit)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 3
(สุขาภิบาล 3: Sukaphiban 3)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 4
(สุขุมวิท 71: Sukhumvit 71)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 6
(ทองหลอ ซอย 4: Thonglor 4)
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 7
(ทุงมหาเมฆ: Thungmahamek)
ศูนยการคา แจงวัฒนะ (Chaeng watthana)
- แฟมมิลี่ เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
ศูนยการคา ปยรมย เพลส (Piyarom Place)

12

พื้นทีใ่ หเชาทัง้ หมด
Gross Leasable Area
(ตารางเมตร)
(Sq.m.)

รูปแบบ

8

11

พื้นทีใ่ ชสอยในอาคาร
Gross Building Area
(ตารางเมตร)
(Sq.m.)

ผูเชาหลัก

- ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ (สวนขยาย)

10

Type of Shopping Center

ขนาดที่ดิน
Land Size
(ไร-งาน-ตารางวา)
(Rai-Ngan-Sq.wah)

ศูนยการคา

Annual Report 2006

Major Cineplex
Tops Supermarket

ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center)

8 - 0 - 77

12,654

7,857

84

Major Cineplex

ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ
(Community Center)

4 - 1 – 78.4

9,554

8,739

99

ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center)

5-0-8

14,471

7,782

100

B-Quik

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

1–0–0

780

777

100

B-Quik

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

0 – 1 – 71

612

535

100

-

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

0 - 2 - 34

643

643

94

Villa Market

Page 12

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC

Type of Shopping Center

ขนาดที่ดิน
Land Size
(ไร-งาน-ตารางวา)
(Rai-Ngan-Sq.wah)

พื้นทีใ่ ชสอยในอาคาร
Gross Building Area
(ตารางเมตร)
(Sq.m.)

พื้นทีใ่ หเชาทัง้ หมด
Gross Leasable Area
(ตารางเมตร)
(Sq.m.)

อัตราการเชาตอพื้นทีใ่ หเชา
Occupancy Rate
(รอยละ)
(%)

Tesco Lotus Express

ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center)

1 – 2 - 61.5

988

988

69

บางแค (Bangkae)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 33

364

364

100

16

เหมงจาย (Meng Jai)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 99

465

465

100

17

พหลโยธิน กม. 27 (Phahonyothin K.M.27)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 70

433

433

100

18

รัชดา-หวยขวาง (Ratchda-Hauy Kwang)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 0 – 99

314

314

100

19

ทาพระ (Ta Pra)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 43

355

355

100

20

สาทร (Sathorn)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 14

314

314

100

21

ศรีนครินทร (Srinakarin)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 0 – 80

318

318

100

22

รัชดา-พระราม 3 (Ratchada-Rama III)

B-Quik

รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)

0 – 1 – 27

343

343

100

23

ศูนยการคาเพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร
(Petchkasem)
ศูนยการคา เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร
(Ekkamai)
ศูนยการคา ลา วิลลา พหลโยธิน
La-Villa (Phahonyothin)
ศูนยการคา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
(Esplanade Ratchadapisek)

Big C, Index, HomeWork,
Major Cineplex

ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center)

52 – 2 - 74

48,253

43,871

96

Big C, Index

ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center)

7 – 3 - 73

31,151

14,894

97

Villa Market, Fitness World

ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center)

3 – 3 – 40

10,445

5,309

100

Major Cineplex, Major Bowl,
California Wow, Ratchadalai
Playhouse, Tops Supermarket,
Ice Skating Ring

ศูนยเอนเตอรเทนเมนท
(Urban Entertainment Center)

11 – 2 - 13

98,371

44,164

93

144 - 2 – 9.8

303,719

188,514

95

ศูนยการคา

ผูเชาหลัก

รูปแบบ

Shopping Center
ศูนยการคาสยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 12
(วังหิน 2: Wanghin 2)

Anchor Tenant

14
15

24
25
26

รวม (Total)
หมายเหตุ :ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
โครงการลําดับที่ 15-22 เชาพื้นที่โดยศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต บี-ควิก แตเพียงผูเดียว
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การตลาดและสภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา เปนธุรกิจทีม่ ีความเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจคาปลีก กลาวคือเมื่อธุรกิจคาปลีกมี
การขยายตัว ความตองการพื้นที่ที่จะดําเนินธุรกิจก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย

โครงสรางธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย
RETAIL BUSINESS

MODERN TRADE

TRADITIONAL TRADE
Hypermarket
(Big C, Carrefour, Tesco Lotus)
Supermarket
(Tops Supermarket, Jusco)
Convenience Store
(7-eleven, Family Mart)
Cash & Carry
(Makro)

Category Killer
(Powerbuy, Supersport, Index Living Mall,
HomePro, HomeWorks)
Specialty Store
(Boots, Watson’s)
Department Store
(Central, The Mall)

ที่มา : สมาคมผูคา ปลีกแหงประเทศไทย

ธุรกิจคาปลีกในทวีปเอเชียมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยประเทศไทยมีการเติบโตสูงเปนอันดับที่ 2 รองจาก
ประเทศจีน โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade) ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาพรวมธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยป 2549
 รานคาปลีกรายยอย (โชวหวย)
288,995
แหง
 ตลาดสด
125,000
แหง
 รานสะดวกซื้อ
6,310 แหง
 รานคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade) ที่มีพื้นที่มากกวา 300 ตารางเมตร

660 แหง

ที่มา: เอซี นีลเส็น (กันยายน 2549)
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ธุรกิจคาปลีกในป 2549 มีการขยายตัว และการแขงขันสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลดลง อันมีสาเหตุมาจากปจจัย
ตางๆ ไดแก ตนทุนที่ปรับสูงขึ้นจากระดับราคาน้ํามัน ภาวะเงินเฟอ และความผันผวนทางการเมือง เปนตน ไดสงผล
กระทบตอการบริโภคและการลงทุน ซึ่งเปนฐานรองรับที่สําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบการคา
ปลีกแตละรายเรงนํากลยุทธตางๆ มาปรับปรุงเพื่อดึงดูด และรักษาฐานลูกคาไว แมวาจะมีหลายปจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น แต
สภาพเศรษฐกิจก็ยังมีปจจัยที่เปนบวกอยู คือ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญๆ เชน นโยบายประหยัดพลังงาน
การฟนฟูการทองเที่ยว และเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน รวมทั้งการเปดดําเนินการอยางเปนทางการของสนามบิน
สุวรรณภูมิ เปนการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันอยางรุนแรงใน 4 ประเภทใหญ อันไดแก ดิสเคานสโตร หางสรรพสินคา คอนวิ
เนี่ยนสโตร และซูเปอรมารเก็ต โดยที่มีการแขงขันสูงที่สุดและมีบทบาทมากที่สุดตอธุรกิจคาปลีก คือ ดิสเคานสโตร
ประมาณ 90 เปอรเซ็นตของคนไทยเขาใชบริการดิสเคานสโตรอยางนอย 1 ครั้ง ตอเดือน แตที่เปนที่นิยมใชบริการมาก
ที่สุดโดยเฉลี่ยมากถึง 2-3 ครัง้ ตอสัปดาห คือ คอนวิเนี่ยนสโตร โดยเฉพาะรานเซเวนอีเลฟเวน ดวยจุดเดนทางดาน
ความสะดวกรวดเร็ว มีสาขาจํานวนมาก และตั้งอยูใกลแหลงชุมชน สวนธุรกิจคาปลีกประเภทซูเปอรมารเก็ตก็มีบทบาท
สูงขึ้น เนื่องจากการประกาศใชกฎหมายคาปลีก สงผลใหการขยายสาขาของธุรกิจประเภทดิสเคานสโตรชะลอตัวลดลง
ดิสเคานสโตร และไฮเปอรมารเก็ต
ธุรกิจดิสเคาทสโตรและไฮเปอรมารเก็ตเติบโตเพิ่มขึ้น โดยในประเทศไทยมีผูประกอบการรายใหญจํานวน 4
ราย คือ เทสโกโลตัส บิ๊กซี คารฟูร และแม็คโคร การขยายสาขาของธุรกิจดิสเคาทสโตรยังมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในอัตราที่ลดลง เนื่องจากตองอยูภายใตกฎหมายคาปลีก และกฎหมายผังเมืองฉบับใหมที่รัฐบาลประกาศ
ดวยขอจํากัดดังกลาว ทําใหแนวโนมของดิสเคาทสโตรมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ดวยขอจํากัดการบังคับใชกฎหมายผังเมืองฉบับ
ใหมทําใหการขยายสาขาดวยพื้นที่ขนาดใหญจึงมีความยากขึ้นโดยกลุมดิสเคาทสโตรอยางเทสโกโลตัส บิ๊กซี คารฟูร
และแม็คโคร ไดดําเนินการขยายสาขาโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและคอนเซ็ปตโดยใชพื้นที่ขนาดเล็กลง เชน ในรูปแบบ
คอนวิเนี่ยนสโตรร และซูเปอรมารเก็ต เปนตน
ซูเปอรมารเก็ต
ในป 2549 นี้ ตลาดซูเปอรมารเก็ตมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีการแขงขันสูงขึ้น เพราะนอกจากตอง
แขงขันกันเองแลวยังตองแขงกับกิจการคาปลีกอื่นๆ อีก โดยเฉพาะดิสเคานสโตร และการที่ผูประกอบธุรกิจประเภทดิส
เคาทสโตรและไฮเปอรมารเก็ตบางราย เชน เทสโกโลตัส ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการขยายสาขาใหมใหมีขนาด
เล็กลงในรูปแบบที่เรียกวา ตลาดโลตัส ขนาดพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมายคาปลีก ทําให
ธุรกิจประเภทซูเปอรมาเก็ตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูประกอบการธุรกิจประเภทตลาดซูเปอรมารเก็ตเดิมก็ไดใช
นโยบายการปรับปรุงสาขาอยางตอเนื่อง พรอมเรงปรับตัวทั้งในเรื่องอุปกรณ การวางระบบ มีการวางตําแหนงชัดเจน
เจาะจงลูกคาระดับ กลาง - บน ใชกลยุทธชูคุณภาพ สด การันตี และความหลากหลายเปนจุดขายที่แตกตางจากดิส
เคาทสโตรที่มุงเนนราคาถูกเพื่อดึงดูดลูกคา
คอนวิเนี่ยนสโตร
ธุรกิจคอนวิเนี่ยนสโตรยังคงมีเซเวนอีเลฟเวนเปนผูนําตลาดดวยสาขามากกวา 3,000 สาขา ครอบคลุมแทบ
ทุกพื้นที่ โดยมี วี.ช็อป เฟรชมารท แฟมิลี่มารท เออารที และ 108 ช็อป เปนกลุมที่แทรกเขามาในตลาดและมีสัดสวน
เล็กนอย การแขงขันสูง มีการทําตลาดรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มสัดสวนในการครองตลาด เชน บริการรับ
ชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ คาประกันภัย เปนตน แตละคายของรานสะดวกซื้อเรงขยายสาขาใหมใหไดมากที่สุดเพื่อ
เพิ่มฐานลูกคา และทําใหธุรกิจมีรายไดคุมทุนและไดกําไรมากขึ้นจากจํานวนสาขาที่เพิ่มมากขึ้น โดยผูนําตลาดอยาง
บริษัทซี.พี. เซเวน อีเลฟเวนเติบโตมากกวาคายอื่นๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการขยายสาขามีความพรอมทั้งดาน
บุคลากร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
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การแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน
ทําใหผูประกอบการตางเรงหากลยุทธในการสรางความ
ไดเปรียบ เพื่อเพิ่มรายไดและสัดสวนการครองตลาด ทําใหผูประกอบการตางๆ มีการรวมเปนพันธมิตร หรือการลงทุน
รวมกัน
นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกที่สงผลโดยตรงตอการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคาแลว จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีวิถีชีวิต (Lifestyle) เปลี่ยนแปลงไป มีกําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจ ผูบริโภคดังกลาวใหความสําคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น กอใหเกิดโอกาสทางการตลาดที่จะเพิ่มลูกคาใหกับสินคา
และนิยมซื้อสินคาจากศูนยการคา และรานคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retail Store) แทนที่รานคาปลีกรูป
แบบเดิม (Traditional Trade Retail Store) ซึ่งไดแก รานโชวหวย และตลาดสด มากขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหธุรกิจการคา
ปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retail Store) มีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น
แนวโนมอุตสาหกรรม
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมในการขยายตัวตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลทําใหธุรกิจพัฒนา
และบริหารศูนยการคามีแนวโนมจะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน ผูคาปลีกที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอยูแลว สวน
ใหญมีแผนที่จะขยายสาขาตอไปอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนี้ผูคาปลีกประเภทรานขายสินคาลดราคา (Discount
Store) บางราย เชน เทสโก โลตัส และบิ๊ก-ซี มีแผนการชัดเจนที่จะขยายสาขาในรูปแบบศูนยการคาแบบเปดที่บริษัท
เชี่ยวชาญและดําเนินการอยู
ผูคาปลีกรายอื่นๆ ที่ยังไมมีธุรกิจในประเทศไทย มีแผนการที่จะเขามาเปดตลาดใน
ประเทศไทย เชน รานขายยา รานขายเฟอรนิเจอร ซูเปอรมารเก็ต เปนตน ทั้งนี้บริษัทไดรับการติดตอจาก
ผูประกอบการดังกลาวจํานวนมาก
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคาในประเทศไทย มีการแขงขันกันสูงในรูปแบบของศูนยการคาแบบปด
แตสําหรับศูนยการคาแบบเปด มีการแขงขันไมมากนักเนื่องจากมีจํานวนคูแขงนอยราย หลายรายไดปดกิจการหรือหยุด
ดําเนินกิจการไปในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในหลายปที่ผานมา และคูแขงที่เหลือไมไดเปนผูประกอบการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคาโดยเฉพาะ บางรายเปนเจาของที่ดินที่มีเงินลงทุนสูง แตไมไดเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง
การดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา มีความจําเปนตองใชประสบการณและความรูพื้นฐานในการ
ดําเนินการเปนอยางสูง เชน ก) การเลือกที่ดินที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองมีการพิจารณาถึง ทําเล
ทางเขาออก ขนาดของที่ดิน ระบบผังเมือง สภาพการจราจรและทิศทางการจราจรในบริเวณ จํานวนประชากรใน
พื้นที่และจํานวนประชากรที่สัญจรผาน แนวโนมการขยายตัวของประชากร กฎหมายที่เกี่ยวของจํานวนมาก ระบบ
สาธารณูปโภค จํานวนคูแขงในพื้นที่ เปนตน ข) การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ เชน ระดับคาเชาที่ดิน ระดับ
คาเชาและคาบริการที่สามารถเรียกเก็บจากลูกคา คาพัฒนาพืน้ ที่ คากอสรางอาคาร ตกแตงภายนอก และติดตั้งระบบ
ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริหารเงินลงทุนและเงินสด และผลตอบแทนจากการลงทุน ค) การติดตามแนวโนม
ใหมๆ ของธุรกิจ เชน รูปแบบ (Concept) ของโครงการศูนยการคาแบบเปดที่เหมาะสม เปนที่ตองการของผูเชาพื้นที่
และอยูในความตองการของผูบริโภค รวมถึงการผสมผสานของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ที่เหมาะสม ง) ความสัมพันธ
กับลูกคาผูเชาพื้นที่ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจและความไววางใจใหกับลูกคา วาลูกคาจะสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางประสบผลสําเร็จในพื้นที่ศูนยการคาของบริษัท โดยบริษัทผูพัฒนาและบริหารศูนยการคาไมควรทําธุรกิจ
แขงขันกับผูเชาพื้นที่ ไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ และสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ในอนาคตที่จะเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจของผูเชาพื้นที่ทุกราย ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว 10 - 30 ป นอกเหนือจากนี้ยังตองมี จ) ความรูและ
ประสบการณในดานการบริหารพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) ภายในศูนยใหราบรื่นและ
เปนระเบียบเรียบรอย
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เนื่องจากการที่ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคามีความจําเปนที่จะตองมีประสบการณ และความรูพื้นฐาน
เปนอยางมากดังที่กลาวมาแลว อาจจะเปนสาเหตุหลักอยางหนึ่งที่ทําใหมีจํานวนคูแขงในธุรกิจโดยตรงนอยราย และ
คูแขงใหมๆ ยากที่จะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ หรือสรางความไววางใจใหกับผูเชาพื้นที่ได ในระยะเวลาสั้นๆ
จํานวนคูแขง
คูแขงของบริษัทสามารถแบงเปนคูแขงโดยตรงและคูแขงโดยออม
ซึ่งคูแขงในแตละประเภทจะมีขนาดของ
โครงการ รูปแบบของศูนยการคา กลุมลูกคาเปาหมาย และลักษณะอื่นๆ ที่แตกตางกัน ดังนี้
คูแขงโดยตรงของบริษัท หมายถึง ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคา ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทไดแก
ก) ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด จํานวนผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด
ในปจจุบันมีไมมากนัก และสวนใหญจะเปนผูประกอบการรายยอย เชน เจาของที่ดิน ซึ่งมีจํานวนนอยราย ในอดีต
คูแขงโดยตรงที่ทําธุรกิจศูนยการคาแบบเปด ไดแก กลุมบริษัทสยามพรีเมียร และกลุมบริษัทเฟรสท แปซิฟก แต
ปจจุบันทั้งสองกลุมไมไดเปดดําเนินการศูนยการคาแบบเปดใหมมาหลายปแลว
ข) ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบปด ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่เปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไป และยังคงขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง เชน กลุมเซ็นทรัล และกลุมเดอะ มอลล จะเนนการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคาแบบปด ดังจะเห็นไดจากตารางในหนาถัดไป ศูนยการคาที่เปดใหมในชวง 3-5 ปที่ผานมาของกลุม
เซ็นทรัล และกลุมเดอะ มอลล เปนศูนยการคาแบบปดทั้งสิ้น เชน โครงการเซ็นทรัล พระรามที่ 2 และพระรามที่ 3 ,
โครงการดิ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน ของกลุมเดอะ มอลล เปนตน สําหรับคูแขงโดยตรงที่ทําธุรกิจ
ศูนยการคาแบบปดรายอื่นๆ ไมไดมีการขยายธุรกิจมากนัก บางรายอยูในระหวางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ศูนยการคาที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น บางรายกําลังอยูระหวางเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ โดยสรุปแลวผูดําเนิน
ธุรกิจศูนยการคาแบบปดที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ ไมไดสนใจที่จะเขามาแขงขันในธุรกิจศูนยการคาแบบเปด
เนื่องจากมีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจศูนยการคาแบบปด
และศูนยการคาแบบเปดอาจจะมีขนาดของ
โครงการที่เล็กเกินไปที่จะสนใจ
ทั้งนี้ กลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบเปด ยังมีลักษณะที่แตกตางไปจากกลุมผูใชบริการหลักของ
ศูนยการคาแบบปด โดยกลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบเปดจะตองการความสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาไมนานใน
การเขามาใชบริการ แตมาใชบริการไดบอยครั้ง เนื่องจากมีที่จอดรถสะดวก เขาถึงรานคาไดทันที และเปนทางผานกอน
กลับที่พักอาศัย ในขณะที่ศูนยการคาแบบปดจะตองใชเวลาคอนขางมากในการเขามาใชบริการเพื่อเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
สงผลใหการหาที่จอดรถคอนขางลําบาก เนื่องจากผูเขามาใชบริการจะจอดรถไวเปนเวลานานตามการใชเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาและบริการ โดยความถี่ในการเขามาใชบริการจะไมบอยครั้งนัก
คูแขงโดยออมของบริษัท หมายถึง ผูคาปลีกที่ดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาเอง เชน เทสโก โลตัส
คารฟูร บิ๊กซี เปนตน ในความเปนจริงแลวผูคาปลีกมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางจากบริษัท โดยกลุมลูกคา
เปาหมายของผูคาปลีกคือผูบริโภค ในขณะที่กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือผูคาปลีก แตเนื่องจากผูคาปลีกไม
สามารถสรรหาผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคามืออาชีพ
มาดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่
ตองการเปดใหมจํานวนมากได ผูคาปลีกจึงมีความจําเปนตองดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาดวยตัวเอง
การดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาเองของผูคาปลีก อาจจะมีผลกระทบตอบริษัทในแงการแขงขันใน
การจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการใหม
และการดึงผูบริโภคและผูคาปลีกในกรณีที่ผูคาปลีกเปดดําเนินการ
ศูนยการคาใหมในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการคาของบริษัท
อยางไรก็ตามถาบริษัทสามารถดําเนินการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคาใหมๆ ใหกับผูคาปลีกไดมากขึ้น คูแขงโดยออมเหลานี้จะลดจํานวนลง
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการใหม
เนื่องจากที่ดินเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
การจัดหาที่ดินในแตละ
บริเวณทีม่ ีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจและทางดานการเงิน ไมใชสามารถจะทําไดโดยงาย และ
โดยเร็ว ในพื้นที่บางบริเวณอาจจะมีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการทําธุรกิจเหลืออยูไมกี่แหงเทานัน้
และในการจัดหาที่ดิน
จําเปนตองมีการเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินในการขอเชาที่ดินระยะยาว หรือขอซือ้ ที่ดินซึ่งอาจจะใชเวลา ความพยายาม และ
เทคนิคในการเจรจาพอสมควร โดยเฉพาะที่ดินทีม่ ีเจาของหลายราย ความยากลําบากในการสรุปเงือ่ นไขในสัญญาเชาที่ดินหรือ
สัญญาซื้อขายทีด่ ินยอมมีมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายสาขาจํานวนมากของผูคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retailers)
ขนาดใหญ ก็อาจสงผลกระทบใหบริษัทมีความเสีย่ งจากการหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการใหมเพิม่ ขึ้นดวย เนือ่ งจากผูคาปลีก
ดังกลาวจะเขามาแขงขันในการหาที่ดินกับบริษัท
อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาหลายป ทําใหผูบริหารของบริษัทมีทักษะ วิธกี าร และเทคนิคใน
การติดตอและเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินที่มีประสิทธิภาพ และไดรับเงื่อนไขทีด่ ีในสัญญาเชาทีด่ ินระยะยาวของทุกโครงการ
นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังไดรับการแนะนําที่ดินจากผูคาปลีกที่ตองการเชาพื้นที่ในโครงการใหมๆ ของบริษัท
สําหรับการแขงขันในการหาที่ดินกับผูคาปลีก
บริษัทจะปองกันความเสี่ยงดวยการลงนามในบันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับเจาของที่ดินกอนที่จะทําการเจรจา เพื่อปองกันไมใหเจาของที่ดินเจรจากับผูที่
สนใจรายอื่นๆ บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมเสนอราคาแกเจาของที่ดินเพิ่มขึน้ มาก เพื่อแขงขันกับผูคาปลีกใหไดที่ดินมา
เพราะตนทุนที่ดนิ ราคาแพงอาจจะมีผลกระทบตอความเปนไปไดของโครงการ หรือระดับกําไรของบริษัท ในทางกลับกันบริษัท
พยายามที่จะเจรจากับผูคาปลีกที่เขามาแขงขันในการหาที่ดิน เพื่อทีจ่ ะพัฒนาและบริหารโครงการให

ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน จะเกิดจากคูแขงโดยออมซึ่งไดแก ผูคาปลีกที่ดําเนินการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคาเอง โดยอาจจะมีการแขงขันกับบริษัทในดานการจัดหาที่ดิน การดึงลูกคาผูบริโภค และการจัดหาผูเชาพื้นที่ ใน
กรณีที่มีการเปดดําเนินการศูนยการคาในบริเวณที่ใกลเคียงกันกับศูนยการคาของบริษัท
อาจจะทําใหบริษัทมีความเสี่ยงเรื่อง
จํานวนผูบริโภคที่ลดลง ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูคาปลีกที่เชาพื้นที่ของบริษัท ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตออัตรา
การเชา และราคาคาเชาและคาบริการ แตจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากที่ตั้งโครงการของบริษัทตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพ
และพื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area)1 ของศูนยการคาแบบเปด อยูในบริเวณ 1-2 กิโลเมตรจากศูนย ซึ่งไมกวาง
มากนัก ดังนั้นบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการมีศูนยการคามาเปดใหมในบริเวณใกลเคียงมากนัก
อยางไรก็ตามเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาว และเพื่อพยายามรักษาระดับอัตราการเชา ราคาคาเชาและคาบริการ บริษัทไดมีการจัดทําการสงเสริมการขาย
เปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหผูเชาพื้นที่ที่เปนสิ่งดึงดูด (Magnet) เขามาในศูนยเพื่อทําใหมีผูเชาพื้นที่และผูบริโภคเขามาใช
บริการในศูนยการคาของบริษัทมากขึ้น อยางไรก็ดี ความเสี่ยงในการแขงขันทางธุรกิจจากคูแ ขงโดยตรงยังคงมีบางแตมไี มมาก
นัก เนือ่ งจากคูแขงทีท่ ําธุรกิจศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center)2 สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยที่ไมไดเปน
ผูพัฒนาและบริหารศูนยการคามืออาชีพ สวนคูแ ขงที่มีเงินทุนจํานวนมาก เชน กลุมดิสเคาทสโตร โลตัส และ บิ๊กซี กลุมนีม้ ี แนวโนม
ที่จะมุง เนนทําธุรกิจในเฉพาะสวนที่ตนถนัดซึ่งคือการคาปลีกเทานั้น
ดังนั้นจึงมีโอกาสที่บริษทั สามารถจะเขาไปตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาพืน้ ทีไ่ ด และจะเปนผูเ ชาหลักที่มีศกั ยภาพของบริษัทตอไป

หมายเหตุ
1 พื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area) หมายถึง บริเวณที่เปนที่อยูของผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของผูเชาพื้นที่ของ
บริษัท
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูเชาหลักในโครงการศูนยการคาชุมชน
ในโครงการศูนยการคาชุมชนของบริษัท ผูเชาหลัก (Anchor Tenant)2 จะเปนสิ่งดึงดูดผูเชารวม (Co-Tenants)3 เขามา
เชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของการของบริษัท ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการทีผ่ ูเชาหลักของบริษัทเลิกสัญญา
หรือปดกิจการลงซึ่งอาจสงผลใหผเู ชาพื้นที่รวมตองยกเลิกสัญญาตามไปดวย ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดหลัก
ของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนาจํานวนหนึ่งจากผูเ ชาหลักทุกราย และผูเชาพื้นที่รวม
บางราย ณ วันที่ทําสัญญาเชาพื้นทีไ่ ปแลว ทําใหความเสีย่ งดังกลาวนอยลง นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูเชาหลักเลิกกิจการเนื่องจาก
นโยบายภายในของผูคาปลีกเอง เชน เซยู ซูเปอรมารเก็ต (Seiyu Supermarket) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูเ ชาหลักของ
โครงการศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center)4 สุขาภิบาล 3 เดิม มีนโยบายเลิกดําเนินธุรกิจในตางประเทศ เซ
ยูไดดําเนินการหาผูเชาพื้นที่รายอืน่ (ที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท) มาเชาพืน้ ทีแ่ ทน (ปจจุบัน ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนผู
เชาหลักในโครงการสุขาภิบาล3 ) ทําใหบริษัทก็ยังคงมีรายไดตอเนื่องตอไป สําหรับโครงการที่บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที่
ใหกับศูนยซอมและจําหนายอะไหลรถยนต (Auto Service Center) บี-ควิก (B-Quik) จํานวน 14 สาขา บริษัทไดทําสัญญา
เชาที่ดินระยะยาวกับเจาของที่ดินทุกราย โดยมีเงือ่ นไขในสัญญาวาบริษัทสามารถที่จะยกเลิกสัญญาเชาที่ดินระยะยาวได ถาบีควิกยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กับบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทไมตองแบกรับภาระในการชําระคาเชาที่ดนิ ตอไปโดยไมมีรายไดจากบีควิก ทั้งนี้ หากผูเชาพื้นที่เลิกกิจการโดยไมชําระคาเชาและคาบริการ บริษัทสามารถยึดพื้นทีค่ ืนเพื่อนําออกใหผูเชาพื้นที่รายอื่น
เชาตอไป โดยไมจายคืนคาเชาและคาบริการรับลวงหนาแตอยางใด และบริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญ
 หาในการหาผูเชาพื้นที่ราย
ใหม โดยเฉพาะผูเชาหลัก เนื่องจากตลาดคาปลีกยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ ง และบริษัทยังไดรับการติดตอขอเชาพื้นที่ใน
ศูนยการคาอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่
บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่ ในบางโครงการศูนยการคาที่บริษัททําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของ
ที่ดิน ระยะยาวกวา สัญญาเชาพื้นที่กับผูเ ชาหลัก ซึ่งไดแก โครงการบางบอนและประชาอุทิศ บริษทั ทําสัญญาเชาที่ดินอายุ 30 ป
แตทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลักอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับเทานั้น ดังนั้นในปที่ 15 และ 20 ของโครงการดังกลาว
บริษัทจําเปนตองจัดหาผูเชาหลักรายใหมเพื่อเขามาเชาพื้นที่ตออีก 15 ป และ 10 ป ตามลําดับ แตบริษัทมัน่ ใจวาบริษัทไมมี
ปญหาในการ

หมายเหตุ
1 ศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center) คือ ศูนยการคาที่มีพื้นที่ดานหนาเปดโลง และใชเปนที่จอดรถ โดยทั่วไปแลวจะมีอาคารสูง 1-3
ชั้น จํานวน 1-3 อาคาร ตั้งอยูในแนวตรง รูปตัวแอล (L) หรือรูปตัวยู (U) และไมมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีก
สวนศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีผูเชาหลักและรานคาปลีกตางๆ รวมทั้งที่จอดรถ อยูภายในอาคาร
ทั้งหมด และมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีกภายในอาคาร โดยรูปแบบศูนยการคาสวนใหญของประเทศไทยในปจจุบัน จะเปน
ศูนยการคาแบบปดเกือบทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา ดิ เอ็มโพเรียม ซีคอน สแควร เวิลดเทรด เซ็นเตอร มาบุญครอง
สยาม ดิสคัฟเวอรี่ และฟวเจอรพารค เปนตน
2 ผูเชาหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเชาพื้นที่สวนใหญของโครงการ ซึ่งมักจะเปนซูเปอรมารเก็ต โรงภาพยนตร รานเฟอรนิเจอรขนาดใหญ เปน
ตน โดยกลุมลูกคาหลักนี้จะเปนสิ่งดึงดูด (Magnet) ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของบริษัท
3 ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) หมายถึง รานคาปลีกตางๆ ที่เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในศูนยการคาของบริษัท เชน รานอาหาร รานเสริมสวย
รานขายหนังสือ รานใหเชาวิดีโอ โรงเรียน และคลินิก เปนตน
4 ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center) คือ ศูนยการคาแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่ออกแบบเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคใน
การซื้อสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือสิ่งของที่ใชประจําวัน มีพื้นที่ประมาณ 3-5 ไร และมีขนาดพื้นที่ใหเชาประมาณ 2,700-14,000
ตารางเมตร สิ่งดึงดูดผูบริโภคใหเขามาที่ศูนยสวนใหญจะเปนผูเชาหลัก ประเภทซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา นอกเหนือจากนี้ยังมีจะมีรานคาปลีก
ตางๆ อยูภายในบริเวณศูนยการคาชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ราน เชน รานอาหาร รานขายยา รานใหเชาวีดีโอ รานซักรีด รานทําผม รานขาย
ดอกไม และธนาคาร เปนตน ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 40,000 คนตอวัน ภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร
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หาผูเชาพื้นที่รายใหม เนื่องจากในปจจุบนั ความตองการสถานทีป่ ระกอบการในการทําธุรกิจคาปลีกอยูในระดับสูง และบริษัทยัง
ไดรับการติดตอเพื่อขอเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัทอยางตอเนือ่ ง
ความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งไดแกความเสี่ยงในการจัดหาผูเชาพื้นที่ใหเต็มโครงการ โดยเฉพาะบางพื้นที่ในบางโครงการที่
ไมเปนที่สนใจของผูคาปลีกมากนัก เชน พื้นที่บนชั้น 3 ของอาคาร อยางไรก็ตามบริษัทไดแกไขปญหาดังกลาวโดยจัดหาผูเชา
พื้นที่ที่ไมจําเปนตองใชพื้นที่บนชัน้ 1 และ 2 ซึ่งตองการความเงียบสงบบนชั้น 3 และคาเชาและคาบริการที่ต่ํากวาชั้น 1 และ 2
เชน ผูเ ชาพื้นที่ทที่ ําธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนดนตรี และโรงเรียนสอนเทควนโด เปนตน
แมวาในบางโครงการของบริษัทจะมีผเู ชาเกือบเต็มโครงการ เหลือพื้นที่เพียงแคบางหองเทานัน้
แตบริษัทมีนโยบาย
เขมงวดทีจ่ ะคัดเลือกผูเชาพืน้ ที่ทที่ าํ ธุรกิจไมแขงขันกับผูเ ชาพื้นทีเ่ ดิม ไมทําธุรกิจทีเ่ ปนอบายมุข ไมสรางผลกระทบตอโครงการหรือ
ผูเชาพืน้ ทีร่ ายอืน่ มีฐานะทางการเงินดี และมีความผสมผสานเปนอยางดีกับผูเ ชาอืน่ ในศูนยการคา (Tenant Mix)

ความเสี่ยงเนื่องจากตนทุนของที่ดินในการดําเนินโครงการใหมเพิ่มขึ้น
ในการดําเนินโครงการใหมๆ ตนทุนของที่ดินอาจจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น หรือ
บริษัทอาจจะจําเปนตองซื้อที่ดนิ ในกรณีที่เจาของที่ดินตองการขายที่ดินมากกวาใหเชาระยะยาว และไมมที ี่ดินที่อนื่ ในบริเวณทีม่ ี
ศักยภาพในการดําเนินการศูนยการคาดีกวาที่ดินดังกลาว
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวบริษัทจะเลือกดําเนินโครงการศูนยการคาที่มีผลตอบแทนดีเทานั้น ถาตนทุนของที่ดินมี
ราคาสูงขึ้น บริษัทจะคิดราคาคาเชาและคาบริการจากลูกคาผูเชาพื้นที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน เพื่อใหไดผลตอบแทนในการดําเนิน
โครงการที่ใกลเคียงระดับเดิม ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการที่ตนทุนของที่ดินในการดําเนินโครงการ
ใหมเพิ่มขึ้นได จากสถานการณการแขงขันดานคาปลีกที่รุนแรงมากขึ้น ผูคาปลีกสวนใหญยอมที่จะจายคาเชาและคาบริการที่
สูงขึ้นในทําเลที่โดดเดนที่สุดในบริเวณตางๆ เพื่อยึดพื้นที่และสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจคาปลีกตอคูแขงคาปลีก

ความเสี่ยงจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนินโครงการของบริษัท
ในการดําเนินโครงการตางๆ ของบริษัท บริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของพื้นที่ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสีย่ งจาก
ความตอเนือ่ งของโครงการ เนื่องจากไมไดรบั การตอสัญญาเชาที่ดนิ อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่ดินของบริษัทที่ทําไวกับเจาของ
ที่ดินทั้งหมดเปนสัญญาเชาระยะยาว 15-30 ป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทําการเจรจาเพื่อตอสัญญาเชาที่ดินจากเจาของ
ที่ดินออกไปอีกตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ที่มีจํานวนจํากัด
เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
จําเปนตองอาศัยบุคลากรระดับบริหารที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจดานศูนยการคาเปนอยางมาก ทั้งดานการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ การ
ออกแบบรูปแบบ (Concept) ของโครงการ การจัดหาผูเชาพื้นที่ และการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง เปนตน ประกอบกับ
การที่บริษัทมีจํานวนพนักงานอยูใ นระดับที่ไมมากนัก ดังนั้น ในกรณีทมี่ ีเหตุการณที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปหรือมี
จํานวนไมเพียงพอ อาจสงผลใหบริษัทตองประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการปองกันความ
เสี่ยงดังกลาว โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม ทําการฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ ทั้งดานการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูระหวางปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) และการฝกอบรมนอกสถานที่ (Outside Training) เพื่อทํา
ใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางราบรืน่ มากขึ้น และทําใหพนักงานของบริษัทสามารถเขามาทําหนาที่ทดแทนกันไดใน
กรณีที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนออกไป
นอกจากนี้
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานของบริษัทใฝหาความรูในดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา
และติดตามแนวโนมธุรกิจคาปลีกเพิ่มเติม เชน จัดหาหนังสือ วารสาร และเทคนิคๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทให
พนักงานของบริษัทศึกษา เพื่อใหมีความรูทเี่ พียงพอ และสามารถนําความรูตางๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจได
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โครงสรางองคกร
บริษทั สยามฟวเจอรดเี วลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
CEO

เลขานุการ
Executive Secretary

กรรมการผูจ ดั การ
President
รองกรรมการผูจ ัดการ
Executive Vice President
ผูอ ํานวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ
Business
Development
Division
Vice President
Annual Report 2006

ผูอ ํานวยการ
ฝายการตลาด
Marketing
Division
Vice President

ผูชว ยกรรมการผูจัดการ
Senior Vice President
ผูอ ํานวยการ
ฝายบริหารโครงการ
กอสราง
Construction
Division
Vice President

ผูอ ํานวยการ
ฝายบริหาร
ศูนยการคา
Property
Management
Vice President

รองกรรมการผูจ ัดการ
Executive Vice President
ผูอ ํานวยการ
ฝายบุคคล
Human Resource
Vice President

ผูอ ํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน
Accounting &
Finance
Vice President

ผูอ ํานวยการ
ฝายธุรการ
Administration
Vice President
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 มีดังตอไปนี้
ชื่อผูถือหุน
1

บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซกรุป

2

จํานวนหุน

สัดสวนรอยละ

108,132,375

21.25%

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร

42,562,827

8.36%

3

SOMERS (U.K.) LIMITED

36,624,840

7.20%

4

นายนพพร วิฑูรชาติ

31,705,526

6.23%

5

นายพงศกิจ สุทธพงศ

29,604,675

5.82%

6

นส.อาทิตยา จันทรประภา

25,202,970

4.95%

7

State Street Bank and Trust Company

24,000,000

4.72%

8

Investors Bank and Trust Company

21,011,040

4.13%

9

นางเกศินี วิฑูรชาติ

20,214,915

3.97%

10

State Street Bank and Trust Company for Australia

17,066,040

3.35%

356,125,208

69.97%

รวม

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 11 ทาน ไดแก
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ชื่อ-สกุล
1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายสมนึก พจนเกษมสิน
5. นายเดช
บุลสุข
6. นายวิชา พูลวรลักษณ
7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
8. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
9 .นางนันทิยา มนตริวัต
10. นายดุสิต นนทะนาคร
11. นางสไบทิพย สุนทรส

ตําแหนง
ประธานกรรมการ (Chairman)
รองประธานกรรมการ (Vice Chairman)
กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer)
และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Board)
กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเปนดังนี้ นายอรณพ จันทรประภา
นายพงศกิจ สุทธ
พงศ นายนพพร วิฑูรชาติ และนายสมนึก พจนเกษมสิน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและรับผิดชอบตอผูถือหุน
2.

การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ ือหุนกอนดําเนินการ
3.

การกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหาร ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ และแจงใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท
รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย หากจําเปนคณะกรรมการบริษัทจะไดกําหนดใหมกี ารวาจางที่ปรึกษาภายนอก
เพื่อใหคําปรึกษาหารือใหความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมี
สาระสําคัญของบริษัท
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4.

การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล เปนผูติดตามดําเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบไดใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การ
บริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึง
การเขาถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และนโยบายการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดงบประมาณประจําป
2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 5 ทานไดแก
ชื่อ-สกุล
1. นายนพพร วิฑูรชาติ
2. นายสมนึก พจนเกษมสิน
3. นายวิชา
พูลวรลักษณ
4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง
5. Mr. Brian
Hall

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
2. มีอํานาจอนุมัติเรื่องการลงทุนในโครงการใหม
3. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงินที่เกินอํานาจของฝายจัดการ
4. มีอํานาจแตงตั้ง และบริหารงาน ระดับฝายขึ้นไป เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและ
โปรงใส
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอดคลอง
กับกฎหมายที่บังคับใชอยู
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้
การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน
จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ทานไดแก
ชื่อ-สกุล
1. นางนันทิยา
มนตริวัต
2. นายดุสิต
นนทะนาคร
3. นางสไบทิพย
สุนทรส

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
(5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
ผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารบริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นายนพพร
วิฑูรชาติ
2. นายสมนึก
พจนเกษมสิน
3. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
4. นางกฤษณา
อุดมพิทยภูมิพิจารณ
5. นายเชิญชัย
นิยมานุสร
6. นางสาวสุมนทา เมฆสิงหวี
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ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในป 2548 และ ป 2549 บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลําดับ โดย
แสดงจํานวนครั้งที่เขาประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นายอรณพ จันทรประภา
นายพงศกิจ สุทธพงศ
นายนพพร วิฑูรชาติ
นายสมนึก พจนเกษมสิน
นายวิชา พูลวรลักษณ
นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นายเดช บุลสุข
นางนันทิยา มนตริวัต
นายดุสิต นนทะนาคร
นางสไบทิพย สุนทรส
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2548
(ทั้งหมด 6 ครั้ง)
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6

2549
(ทั้งหมด 7 ครั้ง)
7
7
7
7
7
6
6
7
5
6
7
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
1. นายอรณพ จันทรประภา
ประธานกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

อายุ
(ป)
59

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
East Texas State University
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
The role of Chairman (RCM) ป 2547
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชวงเวลา
2545 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2539 - 2541

รองกรรมการผูจัดการใหญ

2533 – 2536

กรรมการผูจัดการใหญ

2523-2533

เครือซิเมนตไทย
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายบัญชีและหนี้สิน
ผูจัดการฝายการคา 2
ผูจัดการฝายการเงิน

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
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46

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร

2537 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ

2546 - 2549

กรรมการและกรรมการบริหาร

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

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

ชวงเวลา
(NIDA)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพิเศษ
สําหรับผูบริหาร รุนที่ 35
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. นายนพพร วิฑูรชาติ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
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41

49

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาคอมพิวเตอร
พระจอมเกลา ลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนง

2537 - ปจจุบัน
2536 - 2537
2533 - 2536
2529 - 2532
2534 - 2537

ประธานกรรมการ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่
กรรมการ

2532 - 2533

Regional Marketing Manager
(South East Asia) Nokia Mobile
Phone

2537 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูจัดการทั่วไป

2533 - ปจจุบัน

กรรมการผูบริหาร

2530 - 2533

วิศวกร

2545 - ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
Corporate Services Group
Director

2544 - 2545

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงพยาบาลสัตวทองหลอ
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท ไมโครเนติค จํากัด
ธุรกิจโทรคมนาคม
Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office
ธุรกิจโทรศัพทเคลือ่ นที่

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด
ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด
ธุรกิจคอมพิวเตอร
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท โมทิเวชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
ธุรกิจบริการดานสงเสริมการตลาด
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. นายเดช บุลสุข
กรรมการ

6. นายวิชา พูลวรลักษณ
กรรมการ กรรมการบริหาร
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43

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก
,U.S.A.
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชวงเวลา
2538 - 2542

2531 - 2534

ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
สายบริหารภายใน
ผูอํานวยการ
ฝายการเงินและบริหาร
ผูจัดการฝายการเงิน

2528 – 2531

นักบัญชีตนทุน

2523 - 2528

ผูตรวจบัญชีอาวุโส

2547 - ปจจุบัน

กรรมการ

2547 - ปจจุบัน

ประธานกิตติมศักดิ์

2527- 2547
2526- 2527

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2538 - ปจจุบัน

กรรมการแลประธานกรรมการบริหาร

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2534 - 2538

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
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 แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)
ธุรกิจอาหาร Fast foods
หางหุนสวนจํากัด วรเดช
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
บริษัท แคลิฟอรเนีย ฟตเนส จํากัด
ธุรกิจสันทนาการ
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
7. นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
กรรมการ

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการ

9. นางนันทิยา มนตริวัต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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อายุ
(ป)
36

52

58

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Boston University, U.S.A.
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
ป 2546 และ หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปริญญาโท
สาขาคณิตศาสตรประกันภัย
University of Manitoba
Canada
ปริญญาตรี

ชวงเวลา
2546 - ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ

2545 - ปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

2545 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543- ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

2525 - 2540

กรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาทีก่ ารเงิน

2547 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2547- ปจจุบัน
2543 - 2546
2542 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
กรรมการ

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

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
ธุรกิจประกันภัย

Page 30

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

ชวงเวลา
2542 - 2547
2537- ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

หลักสูตรพิเศษสําหรับผูบริหาร
Harvard University
หลักสูตรพิเศษสําหรับนักบริหาร
Stanford University

2545 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2548 - ปจจุบัน
2542 - 2548

ที่ปรึกษา
กรรมการผูจัดการใหญ

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
University of California,
in Los Angeles (UCLA)

2538 - 2542

ผูชวยผูจัดการใหญ

2534 - 2538

กรรมการผูจัดการ

2530 - 2534
2525 - 2530
2524 - 2525

กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายผูแทนจําหนาย
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ

2522 - 2524

หัวหนาสวนสินคาซิเมนต กระเบื้องใยหิน บริษัท คาวัตถุกอสรางจํากัด
และเหล็กเสน ฝายการตลาด
ธุรกิจวัสดุกอสราง
หัวหนาสวนผูรับเหมากอสราง
และราชการ ฝายขาย

สาขาสถิติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
ป 2543 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
10. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการตรวจสอบ

59

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

Annual Report 2006

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

2520 - 2522

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ภัทรคอมเพล็กซ จํากัด

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด
ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง
กลุมเซรามิก บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จํากัด
ธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิก
บริษัท กระจกสยามการเดียน จํากัด
ธุรกิจผลิตกระจก
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด
ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

ประสบการณ.ในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
ป 2545 และ หลักสูตร Audit Committee
Program ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. นางสไบทิพย สุนทรส
กรรมการตรวจสอบ

Annual Report 2006

59

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
และ หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2546 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2546 - 2549
2544 - 2545

เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายการเงิน

2540 - 2544

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล
บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด(มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

1. นายนพพร วิฑูรชาติ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

41

2. นายสมนึก พจนเกษมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
3. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
รองกรรมการผูจัดการ

49

ประสบการณในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท
44

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2547- ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา

2534 - 2547

ผูอํานวยการฝายอาวุโส

2531 - 2534

ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจสื่อสาร
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นางกฤษณา อุดมพิทยภูมิพิจารณ
รองกรรมการผูจัดการ

Annual Report 2006
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ปริญญาโท
2548- ปจจุบัน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

5. นายเชิญชัย นิยมานุสร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

6. นางสาวสุมนทา เมฆสิงหวี
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

Annual Report 2006
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38

ประสบการณในการทํางาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท
บริหารระหวางประเทศ
American Graduate School of
International Management
(Thunderbird), Arizona, U.S.A.
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) ป 2547 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ชวงเวลา
2546- 2548
2545 - 2546

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝาย – Leasing

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด (บริษัทในเครือสหกรุป)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท แปซิฟก แอ็สเซ็ท จํากัด (มหาชน)

2540-2545

ผูจัดการทั่วไป – ฝายขาย&การตลาด

2549 - ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2545 - 2548

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2540 - 2544

รองกรรมการผูจัดการ

2537 - 2540

ผูจัดการฝาย Logistic & Supply

2539 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา

2533 - 2539

ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจสื่อสาร
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจวัสดุกอสราง
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลลงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนง และถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ออกจากตําแหนง
ในปที่หนึ่งและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
การออกจากตําแหนงของ
กรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ในป 2549 บริษัทฯ ไดสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ จํานวน 1 ทาน ไดแก นาย
เชิญชัย นิยมานุสร
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียน(Code of Best Practices) เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มความ
นาเชื่อถือตอองคกร ตลอดจนเพิม่ ความสามารถในการเติบโตอยางมั่งคงของบริษัทฯ บริษัทฯไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยไดกําหนดแนวทาง นโยบายและวิธกี ารปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะองคกร โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญอยางมากในการปฏิบัติตอทุก
ฝาย อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนตอผูถอื หุน, ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท หรือบุคคลใดที่เกีย่ วของ โดยจัดใหมี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จัดใหมีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานทีไ่ มสามารถหลีกเลี่ยงได กําหนดใหมีการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่พอเพียง
นอกจากนี้บริษทั ฯไดกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทั่วไป
ทางธุรกิจ
2. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถ ือหุน ความเพียงพอและทันตอเหตุการณของขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ
การแจงขาวสารและสารสนเทศของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน การจัดสงเอกสารเชิญ
ประชุมผูถอื หุน บริษัทฯไดจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถ อื หุน พรอมรายงานประจําป และขอมูลประกอบวาระ
การประชุมตางๆ
พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุมตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด, ใหสิทธิผูถือหุน ในการออกเสียงและแตงตั้งตัวแทนในการเขารวมประชุม, การจัดสงเอกสารสารสนเทศใหแกผู
ถือหุนทราบ เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการแจงขาวสารของบริษัท
ฯ ทางระบบอิเลคโทรนิค
ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย

บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงการดูแลคุมครองสิทธิแลการปฏิบัติให
เกิดความเทาเทียมกันของผูเกีย่ วของทุกฝายเสมอมา อาทิ การปฏิบัติตอพันธมิตรคูคาอยางยุติธรรม การจัดให
พนักงานและผูบริหารไดรับผลตอบแทนตามทีค่ วรเปนในกําหนดขอบเขตงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
อยางเครงครัด
4. การประชุมผูถือหุน

กรรมการของบริษัทฯใหความสําคัญในการเขารวมการประชุมผูถ ือหุนทุกครั้ง โดยในป 2549 บริษทั ฯไดจัด
ประชุมผูถอื หุน 2 ครั้งคือการประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง กรรมการทุกทานไดเขารวม
การประชุม โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนไดสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
อยางเทาเทียมกัน ซึ่งทางบริษัทฯไดรับฟงและไดตอบคําถามรวมทั้งใหขอมูลตางๆตามที่ผถู ือหุนรองขออยางครบถวน
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งไดกําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารและฝาย
บริหารอยาง
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ชัดเจน ตลอดจนกํากับดูแลใหฝา ยบริหารดําเนินงานเปนไปตามแผนและงบประมาณที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอมูลภายใน

เพื่อปองกันการดําเนินงานที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกีย่ วโยงกัน รวมถึงกําหนดระเบียบไมให
ผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชเพือ่ ประโยชนสวนตน ดังนี้
- ในการพิจารณาการลงทุน หรือรายการที่มผี ลประโยชนเกีย่ วของ เปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
กรรมการทีม่ ีผลประโยชนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตาม
กฎระเบียบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กําหนดระเบียบหามผูบริหารของบริษัท ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
ของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน
นอกจากนี้บริษทั ฯไดมีการดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
โดยกําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองรักษา
ความลับของบริษัทฯและลูกคาของบริษัทฯมิใหนาํ ขอมูลซึ่งอาจไดรับทราบมาโดยตําแหนงหนาที่ไปใชในทางที่จะกอ

ใหประโยชนสวนตนหรือเกิดความเสียหายตอบริษัท และลูกคาของบริษัทฯได
7. จริยธรรมทางธุรกิจ

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

ในคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจาํ นวนกรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร 2 ทาน กรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร 5 ทาน
และกรรมการทีเ่ ปนอิสระอีก 4 ทาน โดยกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 36 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําให
เกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
9. การแบงแยกหนาที่

ประธานคณะกรรมการมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และทั้งสองตําแหนงก็มี
หนาที่ และขอบเขตรับผิดชอบของตนแบงแยกไวอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ผูถอื หุนและผูมีสวนไดเสียจึงสามารถมั่นใจใน
ความเปนอิสระและการถวงดุลอํานาจที่ดีได
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใส
โดย
คาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูถือหุน จะเปนผูพ ิจารณากําหนดเปนจํานวนแนนอนในแตละป คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในระดับทีเ่ หมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มี
ความสามารถไวได โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทในป 2549 ประกอบดวยเงินเดือน เบีย้
ประชุม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27.38 ลานบาทโดย
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10.1 คณะกรรมการบริษทั 11 ทาน ไดรับเบีย้ ประชุมกรรมการรวม 2.94 ลานบาท
10.2 กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ 9 ทาน ไดรับคาตอบแทนรวม 21.95 ลานบาท
10.3 คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2.48 ลานบาท
11. การประชุมคณะกรรมการ

กําหนดการประชุมโดยปกตินั้นจะจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกๆ 3 เดือนโดยกําหนดวันประชุมไว
ลวงหนา และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมระหวางนั้นตามความจําเปน ฝายเลขานุการบริษัทฯจะเปนผูจัดเตรียมเอกสาร
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม โดยในป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิน้ 7 ครั้ง แตละครั้งจะ
ใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งฝายเลขานุการไดมีการจดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร
ทุกครั้ง รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อการ
ตรวจสอบ
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทีด่ ี เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน ทั้งยังเปนการ
พัฒนาระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯยังจัดไดวาเปนบริษัทขนาดยอมในแง
ของจํานวนบุคลากร และโครงสรางการบริหารที่ไมยุงยากซับซอน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบอยางหนึง่ ของบริษัทฯ การ
ควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบัติไดงาย ผานทางการตรวจสอบลําดับขั้นอํานาจอนุมัติ สอบทาน
ทางเดินเอกสารตางๆ และ การแบงแยกหนาทีก่ ันอยางชัดเจน นอกจากนีย้ ังจัดใหมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทฯยังจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้น
โดยการขอความเห็นจาก
ผูเชีย่ วชาญอิสระทางการเงิน เมือ่ บริษัทฯจะตองเขาทํารายการใดๆที่อาจเกิดใหมีความเสี่ยง เชน การจดทะเบียนเชา
ที่ดินระยะยาวที่มีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท หรือ เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญใหกับบุคคล
เฉพาะเจาะจง
13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการไดจัดใหมี
การดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือได
ของงบการเงินของบริษัท ฯ
14. ความสัมพันธกับนักลงทุน

บริษัทฯยังมิไดจดั ตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่องานดานนักลงทุนสัมพันธขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวยังไมมาก
นัก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูทเี่ กีย่ วของทําการตอบคําถาม และสือ่ สารกับนักลงทุน และนักวิเคราะห
จากสถาบันตางๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯไดมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารของบริษัทฯผานชองทางอิเลคโทร
นิคและสือ่ การเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพย และเวบไซดของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ ซึง่ นักลงทุนสามารถ
ติดตอขอทราบขอมูลบริษัทเพิ่มเติมไดที่โทร 0-2660-9464, 9465 หรือที่ Website : http://www.siamfuture.com
2H
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ
งบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่นํามา
แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดย ผูสอบบัญชีอื่น โดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว ตามรายงานลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท สยาม
ฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3445
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

ตามที่ปรับใหม

ตามที่ปรับใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

6
7

59,661,068
59,497,384

25,701
130,989,245

4,101,074
31,621,265

25,701
119,731,909

8
26
26
9

512,931,480
186,133,087
818,223,019

50,630,257
181,645,203

22,603,330
56,888,851
994,903,829
120,886,887
1,231,005,236

6,750,168
469,399,418
36,803,403
632,710,599

2,365,000
376,017,810
44,384,000
3,713,357,660
56,349,668
22,179,369
4,214,653,507

2,170,000
46,816,000
2,874,227,739
4,573,419
51,609,668
9,652,142
2,989,048,968

300,000
31,971,856
638,443,769
1,525,113,774
56,349,668
14,438,310
2,266,617,377

740,000
353,858,105
1,600,925,935
3,958,786
51,609,668
8,548,742
2,019,641,236

5,032,876,526

3,170,694,171

3,497,622,613

2,652,351,835

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
รับชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
คาความนิยม - สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินประกันการเชาที่ดิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

8
10
11
12
17

กรรมการ _______________________________ กรรมการ __________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

ตามที่ปรับใหม

ตามที่ปรับใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

13

772,638,353
2,763,110

158,562,171
38,371,607

272,638,353
1,880,150

162,453,650
37,625,510

16

39,839,927

33,228,986

31,921,225

29,897,053

14

186,294,510
7,932,038
140,555,538
1,150,023,476

162,971,950
20,917,942
184,762,534
100,732,750
699,547,940

185,096,382
1,207,814
94,067,146
586,811,070

161,773,822
20,917,942
15,781,198
64,146,936
492,596,111

483,976,178
909,008,958
418,247,635
147,921,959
198,720,256
2,157,874,986

400,327,899
1,033,714,863
135,784,858
1,569,827,620

272,697,094
907,111,934
150,785,236
10,429,382
21,059,684
1,362,083,330

254,166,951
1,030,619,711
112,908,090
1,397,694,752

3,307,898,462

2,269,375,560

1,948,894,400

1,890,290,863

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย ืม
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาที่ถงึ กําหนด
รับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ ึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
คาเชาและคาบริการรับลวงหนา
เงินกูยืมระยะยาว
เงินมัดจํารับจากลูกคา
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

15

16
14
26
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

ตามที่ปรับใหม

ตามที่ปรับใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

18

533,947,769

500,000,000

533,947,769

500,000,000

18
18

508,941,438
456,449,520

424,117,769
117,154,844

508,941,438
456,449,520

424,117,769
117,154,844

19

19,376,690
563,960,565
1,548,728,213
176,249,851

13,997,879
206,790,480
762,060,972
139,257,639

19,376,690
563,960,565
1,548,728,213
-

13,997,879
206,790,480
762,060,972
-

รวมสวนของผูถือหุน

1,724,978,064

901,318,611

1,548,728,213

762,060,972

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

5,032,876,526

3,170,694,171

3,497,622,613

2,652,351,835

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถอื หุนสวนนอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548

ตามที่ปรับใหม

ตามที่ปรับใหม

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได
รายไดคาเชาและคาบริการ
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอนื่
รวมรายได

452,511,809
1,195,821,085
26,151,828
1,674,484,722

439,800,249
19,154,355
458,954,604

321,649,024
240,535,906
77,427,215
639,612,145

419,288,363
27,187,166
446,475,529

คาใชจาย
ตนทุนคาเชาและการใหบริการ
ตนทุนสัญญาเชาการเงิน
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย

377,917,132
515,320,060
118,029,742
1,011,266,934

231,318,372
72,519,242
303,837,614

278,468,232
31,805,200
97,678,146
407,951,578

213,028,786
67,042,241
280,071,027

20

663,217,788

155,116,990

231,660,567

166,404,502

10

663,217,788
(37,207,105)
(184,057,798)
441,952,885

155,116,990
(12,191,472)
(36,885,607)
106,039,911

284,585,665
516,246,232
(70,317,639)
(40,967,920)
404,960,673

(2,550,096)
163,854,406
(20,094,238)
(37,084,386)
106,675,782

(36,992,212)
404,960,673

635,871
106,675,782

404,960,673

106,675,782

บาท

บาท

บาท

บาท

0.89

0.25

0.89

0.25

กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
(กําไร)ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอื หุน
สวนนอย - สุทธิ
กําไรสุทธิสําหรับงวด

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน

21

22
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SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป - วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
ตามที่รายงานไวเดิม
การปรับยอนหลัง
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผล
ยอดคงเหลือปลายป - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

4
18

23

ทุนที่ออก
และชําระแลว
บาท

สวนเกินมูลคาหุน
บาท

เงินคาหุน
รับลวงหนา
บาท

424,117,769
424,117,769
84,823,669
508,941,438

117,154,844
117,154,844
339,294,676
456,449,520

-

117,154,844
117,154,844
117,154,844

ยอดคงเหลือตนป - วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
ตามที่รายงานไวเดิม
403,621,687
การปรับยอนหลัง
4
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
403,621,687
ออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
18
20,496,082
รับชําระเงินคาหุน
กําไรสุทธิสําหรับป (ตามที่ปรับใหม)
เงินปนผล
23
เงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย
424,117,769
ยอดคงเหลือปลายป - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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งบการเงินรวม
สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

กําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร
บาท

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
บาท

รวม
บาท

13,997,879
13,997,879
5,378,811
19,376,690

202,217,061
4,573,419
206,790,480
(5,378,811)
404,960,673
(42,411,777)
563,960,565

139,257,639
139,257,639
36,992,212
176,249,851

896,745,192
4,573,419
901,318,611
424,118,345
441,952,885
(42,411,777)
1,724,978,064

18,426,478
18,426,478

13,997,879
13,997,879

221,275,292
5,453,856
226,729,148

85,578,509
85,578,509

860,054,689
5,453,856
865,508,545

(20,496,082)
2,069,604
-

13,997,879

106,675,782
(126,614,450)
206,790,480

(635,871)
54,315,001
139,257,639

2,069,604
106,039,911
(126,614,450)
54,315,001
901,318,611
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SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป - วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
ตามที่รายงานไวเดิม
การปรับยอนหลัง
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผล
ยอดคงเหลือปลายป - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ยอดคงเหลือตนป - วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
ตามที่รายงานไวเดิม
การปรับยอนหลัง
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
ออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ
รับชําระเงินคาหุน
กําไรสุทธิสําหรับป (ตามที่ปรับใหม)
เงินปนผล
ยอดคงเหลือปลายป - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

4
18

23

4

18

23

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินคาหุน
สํารอง
รับลวงหนา
ตามกฎหมาย
บาท
บาท

ทุนที่ออก
และชําระแลว
บาท

กําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร
บาท

สวนเกินมูลคาหุน
บาท

รวม
บาท

424,117,769
424,117,769
84,823,669
508,941,438

117,154,844
117,154,844
339,294,676
456,449,520

-

13,997,879
13,997,879
5,378,811
19,376,690

202,217,061
4,573,419
206,790,480
(5,378,811)
404,960,673
(42,411,777)
563,960,565

757,487,553
4,573,419
762,060,972
424,118,345
404,960,673
(42,411,777)
1,548,728,213

403,621,687
403,621,687

117,154,844
117,154,844

18,426,478
18,426,478

13,997,879
13,997,879

221,275,292
5,453,856
226,729,148

774,476,180
5,453,856
779,930,036

20,496,082
424,117,769

117,154,844

(20,496,082)
2,069,604
-

13,997,879

106,675,782
(126,614,450)
206,790,480

2,069,604
106,675,782
(126,614,450)
762,060,972
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SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้ําประกัน
ลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
เงินใหกูยืมรับคืนจากบริษทั ยอย
เงินสดรับจากการขายอาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

24

10
26
26

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

619,384,318

99,222,077

165,310,032

(10,489,492)

(195,000)
4,900,000
(1,454,292,801)
(1,449,587,801)

6,042,400
1,700
(1,414,866,751)
(1,408,822,651)

440,000
(864,476,796)
608,675,551
4,900,000
(299,117,041)
(549,578,286)

7,472,400
(180,100,000)
(301,276,297)
1,700
(635,471,086)
(1,109,373,283)
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SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระคืนเงินกูย ืมจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทั ยอย
จากผูถอื หุนสวนนอย
เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน กูระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน สามัญ
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
ยอดคงเหลือตนป
ยอดคงเหลือปลายป

14
14
18
23

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

-

-

-

209,000,000
(329,000,000)

614,076,182
(2,971,950)

151,858,216
(3,492,205)

110,184,703
(1,773,822)

155,749,695
(3,492,205)

-

5,675,000

-

-

70,000,000
(172,971,950)
424,118,345
(42,411,777)
889,838,850

2,069,604
200,000,000
990,351,172
(126,614,449)
1,219,847,338

70,000,000
(171,773,822)
424,118,345
(42,411,777)
388,343,627

2,069,604
200,000,000
990,351,172
(126,614,449)
1,098,063,817

59,635,367
25,701
59,661,068

(89,753,236)
89,778,937
25,701

4,075,373
25,701
4,101,074

(21,501,958)
21,527,659
25,701
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SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
ขอมูลเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยและภาษีเงินไดจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ไดแก

ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

74,821,840
65,758,020

72,537,468
45,521,738

34,635,479
129,344,117

32,461,183
19,644,918

รายการที่ไมใชเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ไดแก

การลงทุนในอาคารและอุปกรณที่ยงั ไมไดชาํ ระ
อาคารและอุปกรณลดลงจากการบันทึกเปนตนทุนของ
สัญญาเชาการเงิน
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเชา
ใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
บาท
บาท

1,302,784

157,704,170

1,207,814

9,765,978

434,527,260

-

18,035,580

-

-

-

269,703,166

168,123,121
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมีที่อยูตามที่ได
จดทะเบียนไวดังนี้
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) คือการใหเชา
พื้นที่ในศูนยการคาและการใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยมีการใหบริการใน 4 ลักษณะคือ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

การใหบริการเชาพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 - 3 ป และตั้งแต 10 - 30 ป ตามลําดับ
การใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง ซึ่งมักจะมีระยะเวลาสอดคลองกับการเชาพื้นที่
การใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา ประปา และโทรศัพท
การใหบริหารจัดหาสถานที่ประกอบการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีพนักงานจํานวน 60 คน (พ.ศ. 2548 : 46 คน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
2.

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้
2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัว
เลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจใน
เหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
2.

นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2

งบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัท
ยอยดังกลาวนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ในการประเมินวากลุมบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมนั้น พิจารณา
จากเนื้อหาในการใชอํานาจควบคุมมากกวารูปแบบตามสัญญาทางกฎหมาย
บริษัทยอยจะนํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอนมาซึ่งอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมใน
งบการเงินรวมตั้งแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป กลุมบริษัทใชวิธีซื้อธุรกิจสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุน
ของการซื้ อ บริษั ท ยอ ยวั ด มูล คา ด วยมูล คา ยุ ติธรรมของสิ น ทรั พย ที่ จา ยไป มู ลค าของหุ นที่ อ อกให หรื อ หนี้ สิน ที่ต อง
รับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการซื้อบริษัทยอยนั้น สําหรับรายการบัญชียอดคงเหลือ
และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัทจะ
ถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืน ในกรณีที่มี
ความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหมีความสม่ําเสมอกับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท สวนของผูถือ
หุนสวนนอย ไดเปดเผยแยกไวตางหาก โดยบันทึกตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย รายชื่อของ
บริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 10
บริษัทไดบันทึกสวนไดเสียในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีสวนไดเสีย

2.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูง
ในการเปลี่ยนมือและมีอายุคงเหลือนับแตวันออกตราสารจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลาสามเดือนหรือต่ํากวา

2.4

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวน
หนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร

Annual Report 2006

Page 50

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
2.

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.5

อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณ บันทึกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณไวของสินทรัพยหรือตามอายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุ
สัญญาเชาสั้นกวา ดังตอไปนี้
สิทธิการเชาและคาปรับปรุงสิทธิการเชา
อาคารและสวนปรับปรุง
อุปกรณสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ

15 - 30 ป
15 - 30 ป
5 ป
3 ป
5 ป

(ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน)
(ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน)

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดี
ขึ้นที่สําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขามาสู
กลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูปจจุบัน
การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
กําไรขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณคํานวณขึ้นโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวม
ไวในงบกําไรขาดทุน
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงคไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว การตั้งตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะหยุดพักลงเมื่อการกอสรางทรัพยสินหยุดชะงักลงเปน
เวลาตอเนื่อง
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2.

นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.6

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
การเชาอาคารและอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนไปใหผูครอบครอง
สินทรัพย จะถูกจัดเปนสัญ ญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงิน
ที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงที่ คา
เชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน ภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการ
ใชงานทรัพยสินนั้น การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชาจะถูกจัดเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหผูให
เชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาการเงิน บันทึกเปนลูกหนี้ดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินจายตามสัญญาเชา ผลตาง
ระหวางลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงินรอตัดบัญชี รายไดจากสัญญาเชาระยะยาว
รับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนที่คงที่ทุกงวด
ณ วันที่สัญญาเชามีผลบังคับใช กลุมบริษัทจะบันทึกรายไดจากการขายดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชาตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชยแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึก
ตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยใหเชาหรือราคาตามบัญชี (หากราคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา)
หักดวยมูลคาปจจุบันของมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายถือเปนกําไร
จากการขายซึ่งจะรับรูในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนอาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับรายการอาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหกับผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
สัญญาเชาระยะยาวที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชาที่ทําไวกอนป พ.ศ. 2549 มีลักษณะของขอตกลงที่สําคัญเปนประเภทสัญญาเชา
ดําเนินงาน สวนสัญญาเชาระยะยาวที่ทําขึ้นสําหรับโครงการที่เริ่มดําเนินงานในป พ.ศ. 2549 มีลักษณะของขอตกลงที่สําคัญ
เปนสัญญาเชาการเงิน กลุมบริษัทจะใชวิธีการบัญชีสําหรับสัญญาเชาตามนโยบายการบัญชีที่อธิบายไวขางตน
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2.

นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.7

สินทรัพยไมมีตัวตน
คาความนิยม
คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอย ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุล
รวม คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน ฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชน
ของ คาความนิยม (ขึ้นอยูกับการประเมินคาความนิยมที่จะมีผลตอกลุมบริษัท ณ เวลาที่ไดมา) โดยพิจารณาจากปจจัยตาง
ๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยที่ไดมา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาตามยอหนากอนของกลุมบริษัทใหตัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 20 ป
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้การดอยคาของคาความนิยมแตละรายการที่ไดรบั รูไว
หรือไม เมื่อมีขอบงชี้ที่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาเกิดขึ้น กลุมบริษัทจะวิเคราะหวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืน
เต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้ กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน

2.8

การดอยคาของสินทรัพย
อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการ
ทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน รายการขาดทุน
จาก การดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือ
จํานวน ที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัท
ตองกลับบัญชี รายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณ
การที่ใชกําหนดมูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอย
คาแลว

2.9

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของทรัพยสินและหนี้สิน และ
มูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางชั่วคราวสวนใหญของกลุมบริษัทเกิดขึ้นจากคาเผื่อการดอยคาสินทรัพย คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ เงินมัดจํารับจากลูกคาและสํารองอื่นๆ
อัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุลเปนอัตราที่ใชวัดภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา
จํานวนผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนทางภาษี
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2.

นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.10 ประมาณการหนี้สิน
กลุ ม บริ ษั ท จะบั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น เมื่ อ เกิ ด ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ตามกฎหมายหรื อ โดยอนุ ม านจากผลสื บ
เนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระผูกพันและ
สามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลวหากแนใจวาจะไดรับ
คืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก
2.11 ผลประโยชนของพนักงาน
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
2.12 การรับรูรายได
รายไดจากการใหเชาและบริการรับรูเปนรายไดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและเมื่อไดใหบริการกับลูกคาตลอดระยะเวลา
ตามสัญญาเชา รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 2.6 เรื่อง สัญญาเชาระยะยาว
รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
2.13 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงิ น ลู ก หนี้ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เงิ น ให กู ยื ม แก กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ แ สดงอยู ใ นงบดุ ล
ประกอบดวย เจาหนี้การคา สัญญาเชาทางการเงิน และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
2.14 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ที่เกี่ยวของไดอนุมัติการจายเงินปนผล
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มาตรฐานการบัญชีที่มีการแกไขและมีผลบังคับใชสําหรับงวดเริม่ ตนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (แกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 45 (แกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการใชวิธีราคาทุน (แตกอนใชวิธีสวนไดเสีย) ภายใตวิธีราคาทุนรายไดจากเงินลงทุนจะบันทึกเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล
กลุมบริษทั ไดใชหลักเกณฑเดียวกันนี้กับเงินลงทุนในกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการดวย กลุมบริษัท
จะนําวิธีราคาทุนนี้มาปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป

4.

นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในการนํานโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดมาใชนี้ กลุมบริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท งวดกอนที่นํามา
เปรียบเทียบเสมือนวากลุมบริษัทใชนโยบายการบัญชีนี้มาโดยตลอด ดังนั้น ขอมูลสําหรับป พ.ศ. 2548 ที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปน
ขอมูลที่จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม โดยมีรายละเอียดผลกระทบที่มีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่นํามาเปรียบเทียบดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548
บาท
บาท
งบดุล
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริษทั ยอยเพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้น
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้น

4,573,419
-

3,958,786
614,633

5,453,856
4,573,419

5,453,856
4,573,419

880,437
880,437
0.002

1,495,070
(614,633)
880,437
0.002

202,217,061
4,573,419
206,790,480

202,217,061
4,573,419
206,790,480

งบกําไรขาดทุน
ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง
กําไรสุทธิสําหรับปลดลง
กําไรตอหุน ลดลง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ตามที่แสดงไวเดิม
ผลกระทบจากการใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ตามที่ปรับปรุงใหม
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัท และบริษัทยอย ดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือการใหเชาพื้นที่อาคารและใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ
และดําเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

70
59,591
59,661

26
26

42
4,059
4,101

26
26

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม มีดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางป พ.ศ. 2549 ในอัตรารอยละ 0.5 ตอป
7.

ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคาแสดงถึงลูกหนี้จากสัญญาเชาดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

งบการเงินรวม

ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนด 1 - 3 เดือน
เกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 8 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

27,831
24,003
7,663
59,497
59,497

127,888
2,645
456
130,989
130,989

19,137
6,293
6,191
31,621
31,621

118,577
699
456
119,732
119,732

Page 56

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC
8.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

ลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชา
ไมเกินหนึ่งป
เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
ไมเกินหนึ่งป
เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
รายไดทางการเงินรอการรับรู

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549
พันบาท

527,125
75,130
602,074
1,204,329

23,361
10,638
26,857
60,856

512,931
15,957
360,061
888,949
315,380

22,603
7,887
24,085
54,575
6,281

รายไดทางการเงินรอการรับรูคํานวณโดยวิธีการคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 8 ตอป
ลักษณะของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของไดแก
h

h
h

ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
คาตอบแทนการใหเชาทั้งหมดที่ผูเชาตกลงชําระแกผูใหเชาในวันที่สงมอบสถานที่เชา ผูใหเชาไมตองคืนแกผูเชา
หากผูเชายกเลิกสัญญาเชา ผูเชาตองเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชาเนื่องจากการยกเลิกนั้น
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9.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
อื่น ๆ

10.

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

107,920
17,076
61,137
186,133

23,409
10,237
16,984
50,630

79,938
11,422
29,527
120,887

22,019
5,135
9,649
36,803

เงินลงทุนในบริษัทยอย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนงวด
ลงทุนเพิ่ม
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทยอย (พ.ศ. 2548 : ตามที่ปรับใหม)
ราคาตามบัญชีปลายงวด

353,858
284,586
638,444

176,308
180,100
(2,550)
353,858

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
ลักษณะความ
สัมพันธ
บริษัท เพชรเกษม พาว- ถือหุนโดยตรง
เวอร เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล ถือหุนโดยตรง
เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท สยามฟวเจอร
ถือหุน โดยตรง
พร็อพเพอรตี้ จํากัด

สัดสวนความเปนเจาของ

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
รอยละ

พ.ศ. 2548
รอยละ

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

1,000

1,000

74

74

74,740

74,740

229,578

212,102

1,000

1,000

51

51

60,510

60,510

98,111

97,736

50,075

50,075

90

90

45,075
180,325

45,075
180,325

310,755
638,444

44,020
353,858

บริษัทยอยทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักในการเปนผูใหเชาพื้นที่ในอาคารและ
ใหบริการดานสาธารณูปโภค
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11.

คาความนิยม - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ

12.

46,816
(2,432)
44,384

48,640
(1,824)
46,816

อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
สิทธิการเชา
ที่ดินและ
ยานพาหนะ
คาปรับปรุง อาคารและ อุปกรณสํานักงาน งานระหวาง
สิทธิการเชา สวนปรับปรุง และคอมพิวเตอร
กอสราง
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
โอนเขา(โอนออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
พันบาท

795,875
(104,225)
691,650

1,240,771
(151,853)
1,088,918

59,664
(32,594)
27,070

1,066,590
1,066,590

3,162,900
(288,672)
2,874,228

691,650
25,369
(61,971)
(37,697)
617,351

1,088,918
154,162
731,223
(82,846)
1,891,457

27,070
10,224
(6,352)
(9,619)
21,323

1,066,590
1,289,674
(434,527)
(738,510)
1,183,227

2,874,228
1,479,429
(440,879)
(69,258)
(130,162)
3,713,358

759,274
(141,923)
617,351

2,124,523
(233,066)
1,891,457

54,710
(33,387)
21,323

1,183,227
1,183,227

4,121,734
(408,376)
3,713,358

ในระหวางป พ.ศ. 2549 ตนทุนการกูยืมจํานวน 48 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 35 ลานบาท) ไดถูกตั้งขึ้นเปนทุนของโครงการระหวาง
กอสราง ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยคํานวณในอัตรารอยละ 6 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงิน
กูยืม
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12.

อาคารและอุปกรณ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สิทธิการเชา
ที่ดินและ
ยานพาหนะ
คาปรับปรุง อาคารและ อุปกรณสํานักงาน งานระหวาง
สิทธิการเชา สวนปรับปรุง และคอมพิวเตอร
กอสราง
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

685,986
(103,922)
582,064

668,390
(147,569)
520,821

52,541
(32,038)
20,503

477,538
477,538

1,884,455
(283,529)
1,600,926

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
โอนเขา(โอนออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

582,064
18,576
(269,703)
22,997
(30,827)
323,107

520,821
48,257
561,060
(56,719)
1,073,418

20,503
5,680
(2,785)
(9,040)
14,358

477,538
238,785
(18,036)
(584,056)
114,231

1,600,926
311,298
(290,524)
(96,586)
1,525,114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

457,856
(134,749)
323,107

1,276,072
(202,654)
1,073,418

45,081
(30,723)
14,358

114,231
114,231

1,893,240
(368,126)
1,525,114

ในระหวางป พ.ศ. 2549 ตนทุนการกูยืมจํานวน 17 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 24 ลานบาท) ไดถูกตั้งขึ้นเปนทุนของโครงการระหวาง
กอสราง
บริษัทนําสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 465 ลานบาท ไปใชเปนหลักประกันเงินกูยืมตามที่อธิบายไวในหมายเหตุ 13 และ 14
ในระหวางป พ.ศ. 2549 การจําหนายสินทรัพยรวมถึงการขายสินทรัพยโดยการทําสัญญาเชาการเงิน (โดยที่กลุมบริษัทเปนผูให
เชา) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 435 ลานบาทและ 18 ลานบาทตามลําดับ
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13.

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย ืมจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

32,638
740,000
772,638

33,562
125,000
158,562

32,638
240,000
272,638

37,454
125,000
162,454

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 500 ลานบาทของบริษัทยอยค้ําประกันโดยบริษัท เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินจํานวน 240 ลานบาทของบริษัทค้ําประกันโดยการจํานองอาคารเปนหลักประกันเต็มมูลคา
14.

เงินกูยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
สวนของเงินกูยืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมจากธนาคาร
หุนกู

เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมจากธนาคาร
หุนกู
รวมเงินกูยืม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท

1,295
60,000
125,000
186,295

2,972
35,000
125,000
162,972

96
60,000
125,000
185,096

1,774
35,000
125,000
161,774

2,069
165,000
741,940
909,009
1,095,304

3,364
165,000
865,351
1,033,715
1,196,687

172
165,000
741,940
907,112
1,092,208

269
165,000
865,351
1,030,620
1,192,394

เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ํา (MLR) ลบรอยละ 0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาว
ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางบนสิทธิการเชาแหงหนึ่งทั้งที่มีอยูและที่จะมีขึ้นในอนาคต เงินกูยืมระยะยาว
มีการชําระทุกเดือนตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 เดือนละ 5 ลานบาท
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14.

เงินกูยืม (ตอ)
หุนกู
ในป พ.ศ. 2548 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 1,000,000 หนวย โดยมีมูลคาที่ตราไว
หนวยละ 1,000 บาท จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท หุนกูดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.20 ตอป
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

ราคาตามบัญชีตนป
กูยืมเพิ่มเติม
ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู
การจายคืนเงินกูยืม
ราคาตามบัญชีปลายป

พันบาท

พันบาท

1,196,687
70,000
1,589
(172,972)
1,095,304

1,192,394
70,000
1,589
(171,775)
1,092,208

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทและบริษัท มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
เงินกูยืมทั้งสิ้น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว

870,304
225,000
1,095,304

996,687
200,000
1,196,687

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
รอยละ
รอยละ
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอป
- เงินกูยืมทั้งสิ้น
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5.62

5.33

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
867,208
225,000
1,092,208

992,394
200,000
1,192,394

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
รอยละ
รอยละ
5.62

5.33
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14.

เงินกูยืม (ตอ)
มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
มูลคาตามบัญชี
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
- เงินกูยืมทั้งสิ้น

1,095,304

1,196,687

มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
974,000

1,038,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคาตามบัญชี
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
- เงินกูยืมทั้งสิ้น

1,092,208

1,192,394

มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
974,000

1,038,000

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกันคํานวณจากกระแสเงินสดคิดลด
โดยอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณเปนอัตราคิดลดที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่กรรมการบริษัทคาดวาบริษัทสามารถจัดหาเงินกู
ได ณ วันที่ในงบการเงิน
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป
ครบกําหนดเกินกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป
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งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

186,295
186,299
480,770
241,940
1,095,304

162,972
186,295
482,069
365,351
1,196,687

185,096
185,101
480,071
241,940
1,092,208

161,774
185,096
480,173
365,351
1,192,394
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14.

เงินกูยืม (ตอ)
กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม

วงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใช
เงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
15.

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

32,699

9,411

20,699

9,411

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

รายไดรับลวงหนาจากผูเชา
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
คาใชจายคางจาย
เงินประกันผลงานคางจาย
ดอกเบี้ยจายคางจาย
อื่น ๆ

16.

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

14,367
5,383
74,494
11,726
12,621
21,965
140,556

4,466
4,053
31,404
40,837
11,868
8,105
100,733

11,895
4,400
37,384
11,726
9,648
19,014
94,067

4,238
2,656
27,824
13,609
11,868
3,952
64,147

คาเชาและคาบริการรับลวงหนา
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาถึงกําหนดรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาตอไปนี้
งบการเงินรวม

ถึงกําหนดรับรูเปนรายไดภายใน 1 ป
ภายใน 2 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
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งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

39,840
159,360
324,616
523,816

33,229
132,916
267,412
433,557

31,921
127,684
145,013
304,618

29,897
119,588
134,579
284,064
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17.

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีดงั นี้
งบการเงินรวม

ยอดตนปสินทรัพยภาษีเงินได
รายการตัดบัญชีงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดปลายปสินทรัพย(หนี้สิน)ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

4,573
(152,495)
(147,922)

5,454
(881)
4,573

3,959
(14,388)
(10,429)

5,454
(1,495)
3,959

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (กอนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่มีกับหนวยงาน
เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
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งบการเงินรวม
เงินมัดจํา
คาบริการ
รับจากลูกคา รับลวงหนา
พันบาท
พันบาท
2,311
934
3,245

รวม
พันบาท

2,262
2,857
5,119

4,573
3,791
8,364

งบการเงินรวม
กําไรจากสัญญาเชา
การเงิน
รวม
พันบาท
พันบาท
156,286
156,286

156,286
156,286
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17.

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินมัดจํา
คาบริการ
รับจากลูกคา รับลวงหนา
พันบาท
พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

1,979
(347)
1,632

รวม
พันบาท

1,980
548
2,528

3,959
201
4,160

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรจากสัญญาเชา
การเงิน
รวม
พันบาท
พันบาท

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

14,589
14,589

14,589
14,589

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งสามารถหักกลบลบกันไดตามกฎหมายถือเปนภาษีเงินได
ที่เกี่ยวของกับหนวยจัดเก็บภาษีตามกฎหมายที่เปนหนวยเดียวกัน รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่แสดงผลลัพธอยูในงบดุล
รวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

8,364
156,286
(147,922)

4,573
4,573

4,160
14,589
(10,429)

3,959
3,959
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17.

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ)
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทแี่ สดงในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ประกอบดวยรายการดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งจะไดรับประโยชน
กลับคืนภายหลัง 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งจะไดรับประโยชน
กลับคืนภายหลัง 12 เดือน

18.

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

8,364

4,573

4,160

3,959

156,286

-

14,589

-

ทุนเรือนหุน และสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน
หุนสามัญ
หุน

จํานวนเงิน
หุนสามัญ
บาท

สวนเกินมูลคาหุน
หุนสามัญ
บาท

รวม
พันบาท

533,947,769

508,941,438

456,449,520

965,390,958

500,000,000
500,000,000
(75,882,231)
109,830,000
533,947,769

403,621,687
20,496,082
424,117,769
84,823,669
508,941,438

117,154,844
117,154,844
339,294,676
456,449,520

520,776,531
20,496,082
541,272,613
424,118,345
965,390,958

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
การลดหุน
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 534 ลานหุน (พ.ศ. 2548 : 500 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท (พ.ศ. 2548 : 1 บาท)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติใหบริษัทดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
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1) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000,000 บาท ใหคงเหลือ 424,117,769 บาท โดยลดลงเปนจํานวน 75,882,231 บาท บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนเกิน เนื่องจากเปนการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่ง
ในปจจุบันระยะเวลาในการใหสิทธิไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
2) เพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 84,830,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรสิทธิแกผูถือหุนเดิม
ในสัดสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ที่ราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท
3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จัดสรร
ใหแกกรรมการและพนักงานในโครงการ ESOP (คิดเปนรอยละ 3.53 ของทุนจดทะเบียน)
4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน เพื่อรองรับในกรณีที่มีการปรับสิทธิการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(Warrant) ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวในขอ 3)
19.

สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละหา
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่ง
สํารองตามกฎหมายนี้จะไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได บริษัทไดจัดสรรเงินสํารองครบถวนแลว อยางไรก็ตามบริษทั จะจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแลว

20.

กําไรจากการดําเนินงาน
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 12)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
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130,162
56,818

81,523
36,902

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พันบาท
พันบาท
96,586
54,747

76,380
36,426
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21.

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

คาใชจายภาษีเงินไดในปจจุบัน
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ (หมายเหตุ 17)
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

31,563
152,495
184,058

37,767
881
36,886

26,580
14,388
40,968

35,589
1,495
37,084

การคํานวณภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษทั มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

กําไรกอนภาษี

626,011

142,926

445,928

143,760

ภาษีเงินไดคํานวณที่อัตราภาษีรอยละ 25 สําหรับบริษัท
และอัตรารอยละ 30 สําหรับบริษัทยอย
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่หักเปนคาใชจายทางภาษีไมได
ภาษีเงินได

179,736
4,322
184,058

35,732
1,154
36,886

111,482
(71,146)
632
40,968

35,940
638
506
37,084
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22.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถวงน้าํ หนักทีถ่ อื โดย
บุคคลภายนอกในระหวางป
งบการเงินรวม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ระหวางป (พันหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

404,961

106,676

404,961

106,676

457,579
0.89

421,971
0.25

457,579
0.89

421,971
0.25

บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดที่ออกอยูในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548
23.

เงินปนผล
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนมีมติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของรอบปบัญชี
พ.ศ. 2548 จํานวน 0.10 บาทตอหุน เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42.41 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ใหกับหุน
ทั้งหมดที่ถือโดยบุคคลภายนอก (พ.ศ. 2548 : จํานวน 0.30 บาทตอหุน เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 126.61 ลานบาท)
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24.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้

หมายเหตุ
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ตัดจําหนายคาใชจายจายลวงหนา
ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู
ตัดจําหนายอุปกรณ
คาความนิยมตัดจําหนาย
กําไรจากการขายอุปกรณ
รับรูรายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคา
- ภาษีเงินไดคางจาย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- คาเชาและคาบริการรับลวงหนา
- เงินมัดจํารับจากลูกคา
เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน
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12
14
11

17

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ตามที่ปรับใหม
บาท
บาท
404,960,673
106,675,782

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ตามที่ปรับใหม
บาท
บาท
404,960,673
106,675,782

130,162,008
362,375
1,588,605
3,566,530
2,432,000
(1,556,182)
(36,570,607)
152,495,378
36,992,212

81,885,276
1,824,000
(1,698)
(31,862,754)
(880,437)
(635,871)

96,585,972
362,375
1,588,605
3,566,530
(1,556,182)
(31,278,723)
14,388,168
(284,585,665)
-

76,742,523
(1,698)
(31,862,754)
(1,495,070)
2,550,096
-

71,491,861
(454,422,030)
(135,502,830)
(17,267,227)
(35,608,497)
(20,917,942)
151,066,935
83,648,279
282,462,777
619,384,318

(23,830,384)
(15,553,741)
(11,472,595)
(157,331,934)
(86,267,521)
50,140,781
156,817,346
29,715,827
99,222,077

88,110,644
(36,539,606)
(50,138,683)
(84,083,484)
(10,629,568)
(35,745,360)
(20,917,942)
54,814,989
18,530,143
37,877,146
165,310,032

(99,573,048)
2,536,845
(12,293,323)
(10,488,195)
(113,078,030)
15,949,397
22,797,773
21,824,465
9,225,745
(10,489,492)
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25.

เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญสําหรับกลุมบริษัทไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากสินเชื่อโดยกลุมบริษัทได
กูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากความสามารถ
ในการเรียกเก็บคาเชา
ก)

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทมีนโยบายปจจุบันที่กําหนดไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ไดแก
• กําหนดใหมีการเรียกเก็บเงินประกันการเชาและบริการในอัตรา 6 เทาของคาเชาและคาบริการรายเดือน
• บอกเลิกสัญญาเชาสําหรับลูกคาที่คางชําระคาเชาหรือคาบริการเกินกวาที่กําหนด

ข)

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่กลุมบริษัทจะเผชิญความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน นโยบายของสวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทตั้งเปาหมายจะดํารง
ความยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหมีความเพียงพอ

ค)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ระยะสั้น เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาการเงินและเงินกูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 และขอ 14 ตามลําดับ

26.

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ ถือหุน บริษัทยอย และกิจการ
ที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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26.

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรวมของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน
ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 รอยละ 21.25 (พ.ศ. 2548 : รอยละ 26.43) ดังนั้นบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดของบริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติของการดําเนินธุรกิจ
รายการที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ก)

รายได

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

16,927
1,067
17,994

19,939
19,939

16,927
1,067
17,994

19,939
19,939

212,797

-

-

-

รายไดคาบริหารงาน
บริษัทยอย

-

-

8,374

1,525

ดอกเบี้ยรับ
บริษัทยอย

-

-

51,718

7,629

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดคาเชาและคาบริการ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
กิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคาเชาและคาบริการเปนรายการตามปกติธุรกิจที่เรียกเก็บตามราคาตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทําเล จํานวนพื้นที่ระยะเวลา
ที่เชา เวลาและประเภทของการเชา คาบริหารงานเรียกเก็บตามอัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันเรียกเก็บ
รายไดดอกเบี้ยรับคิดในอัตรารอยละ 6.75 ถึงรอยละ 7.75 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 5.75 ถึงรอยละ 7.00 ตอป)
ข)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินรวม

กิจการที่เกี่ยวของกัน
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พ.ศ. 2549
พันบาท
212,797

พ.ศ. 2548
พันบาท
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รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

26.
ค)

ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
งบการเงินเฉพาะบริษทั

ลูกหนี้บริษัทยอย
ง)

พ.ศ. 2549
พันบาท

พ.ศ. 2548
พันบาท

56,889

6,750

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
การเปลี่ยนแปลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในระหวางปมีดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษทั

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ยอดยกมาตนป
เงินใหกูระหวางป
รับชําระคืน
ยอดคงเหลือปลายป

พ. ศ. 2549
พันบาท

พ. ศ. 2548
พันบาท

469,399
1,134,181
(608,676)
994,904

469,399
469,399

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาทประเภทจาย
คืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ถึงรอยละ 7.75 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 5.75 ถึงรอยละ 7.00 ตอป)
จ)

เงินมัดจํารับจากลูกคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดรับเงินมัดจําลวงหนาจากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
จํากัด (มหาชน) สําหรับเชาพื้นที่เปนจํานวนทั้งสิ้น 109 ลานบาท

ฉ)

ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนทั้งหมด ซึ่งไดแกเงินเดือนและผลประโยชนอื่น รวมทั้งเบี้ยประชุมกรรมการที่แสดงเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทสําหรับป พ.ศ. 2549 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 27 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 25 ลานบาท)
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27.

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของคาใชจายฝายทุน
รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุลแตไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
โครงการระหวางการพัฒนา

556

664

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
389

77

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน - บริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่าํ ที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
ภายใน 1 ป
ภายใน 2 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
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80
356
1,788
2,224

77
340
1,885
2,302

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
ลานบาท
ลานบาท
54
243
785
1,082

66
295
1,349
1,710
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