รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญ ชี เกี่ ยวกับจานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั
สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
4
5
6, 29, 33

27,584,147
237,294,593
126,343,329

23,366,503
49,065,631
124,577,445

5,422,142
237,294,593
74,624,829

5,940,507
49,065,631
59,249,209

7
29

24,395,959
128,708,526

22,313,921
127,858,525

17,804,013
433,886,229

15,747,372
359,202,999

29
8, 33

25,000,000
13,644,329

25,000,000
17,434,870

248,645,592
11,698,331

352,895,592
12,291,033

582,970,883

389,616,895

1,029,375,729

854,392,343

590,931
667,079,800
3,507,718,854
1,099,712
7,518,365,407
50,450,839
20,177,565
52,086,344
59,608,542

580,021
667,883,927
3,159,078,074
1,165,872
7,610,586,287
28,488,785
22,371,344
57,240,721
65,844,141

448,419,414
257,925,000
1,847,300,000
3,882,493,859
26,553,254
15,740,065
52,086,344
52,526,427

442,677,448
257,925,000
1,813,000,000
4,036,127,918
11,917,387
17,933,844
57,240,721
58,537,339

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

11,877,177,994

11,613,239,172

6,583,044,363

6,695,359,657

รวมสิ นทรัพย์

12,460,148,877

12,002,856,067

7,612,420,092

7,549,752,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
รับชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
เงินประกันการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7
9
9
10
11
12

กรรมการ _______________________________ กรรมการ __________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้าที่ถึงกําหนด
รับรู ้เป็ นรายได้ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ค่าเช่าที่ดินรับรู ้ดว้ ยวิธีสญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

13
14, 33
29
29

498,816,867
148,007,113
37,982,286
-

200,000,000
132,395,033
41,504,800
-

498,816,867
93,242,582
19,296,103
172,200,000

200,000,000
85,596,728
28,166,421
93,700,000

17, 29

52,692,029

52,101,473

28,049,360

30,916,266

-

498,439,104

-

498,439,104

48,176,533
9,941,249
163,183,980

88,180,081
13,146,056
143,533,549

47,279,693
98,735,732

80,100,267
82,162,793

958,800,057

1,169,300,096

957,620,337

1,099,081,579

430,773,397
1,447,670,407
472,423,376
666,046,621
1,307,584,958
30,462,986

469,447,469
1,447,675,669
444,388,689
631,494,438
1,381,860,227
28,332,243

63,329,508
1,447,670,407
273,933,362
368,083,809
774,746,443
30,462,986

83,050,793
1,447,675,669
246,975,719
343,533,300
850,135,862
28,332,243

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

4,354,961,745

4,403,198,735

2,958,226,515

2,999,703,586

รวมหนีส้ ิ น

5,313,761,802

5,572,498,831

3,915,846,852

4,098,785,165

15

16, 33

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าที่ดินรับรู ้ดว้ ยวิธีสญ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

17, 29
15
18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

20

1,480,522,641

1,316,105,475

1,480,522,641

1,316,105,475

20
20

1,480,515,030
634,028,511

1,316,020,126
634,028,511

1,480,515,030
634,028,511

1,316,020,126
634,028,511

21

131,626,690
4,483,285,422
(512,041)

117,026,690
3,977,868,228
-

131,626,690
1,450,915,050
(512,041)

117,026,690
1,383,891,508
-

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

6,728,943,612
417,443,463

6,044,943,555
385,413,681

3,696,573,240
-

3,450,966,835
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,146,387,075

6,430,357,236

3,696,573,240

3,450,966,835

12,460,148,877

12,002,856,067

7,612,420,092

7,549,752,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

รายได้
1,318,935,428
21,668,780
26,906,828
26,017,823
475,060,780

1,299,272,211
7,413,603
25,959,904
33,686,616
291,574,323

771,226,583
21,668,780
38,094,128
160,720,000
118,288,217
-

760,008,349
7,413,603
39,607,296
44,100,000
124,934,767
-

1,868,589,639

1,657,906,657

1,109,997,708

976,064,015

550,280,761
13,190,000

562,335,570
4,542,683

320,910,571
13,190,000

330,787,676
4,542,683

165,173,563
30,713,507
174,157,890
20,667,136

154,866,993
29,536,378
156,562,213
19,304,449

171,397,346
26,270,637
151,427,192
20,667,136

147,444,677
25,738,825
129,738,793
19,304,449

รวมค่ าใช้ จ่าย

954,182,857

927,148,286

703,862,882

657,557,103

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

23

914,406,782
(94,846,588)

730,758,371
(103,156,107)

406,134,826
(98,029,499)

318,506,912
(102,131,780)

24

819,560,194
(87,297,443)

627,602,264
(84,234,193)

308,105,327
(46,266,010)

216,375,132
(39,238,651)

732,262,751

543,368,071

261,839,317

177,136,481

700,232,969
32,029,782

511,862,537
31,505,534

261,839,317
-

177,136,481
-

732,262,751

543,368,071

261,839,317

177,136,481

0.47
0.47

0.35
0.35

0.18
0.18

0.12
0.12

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ทางการเงินและดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากกิจการร่ วมค้า

9
9

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนสัญญาเช่าการเงิน
การปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

10

กําไรสํ าหรับปี
การปันส่ วนกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ19)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

732,262,751

543,368,071

261,839,317

177,136,481

2,560,203
(512,041)

-

2,560,203
(512,041)

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

2,048,162
734,310,913

543,368,071

2,048,162
263,887,479

177,136,481

702,281,131
32,029,782

511,862,537
31,505,534

263,887,479
-

177,136,481
-

734,310,913

543,368,071

263,887,479

177,136,481

การปันส่ วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

สํ ารอง
ตามกฎหมาย
บาท

กําไรสะสม
ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
บาท

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท

1,316,020,126
164,494,904
-

634,028,511
-

117,026,690
14,600,000
-

3,977,868,228
(14,600,000)
(182,775,978)
2,560,203
700,232,969

(512,041)
-

385,413,681
32,029,782

6,430,357,236
164,494,904
(182,775,978)
2,560,203
(512,041)
732,262,751

ยอดคงเหลือสิ้นปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1,480,515,030

634,028,511

131,626,690

4,483,285,422

(512,041)

417,443,463

7,146,387,075

ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การออกหุน้ สามัญ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

1,169,862,645
146,157,481
-

634,028,511
-

104,926,690
12,100,000
-

3,640,505,280
(12,100,000)
(162,399,589)
511,862,537

-

353,908,147
31,505,534

5,903,231,273
146,157,481
(162,399,589)
543,368,071

1,316,020,126

634,028,511

117,026,690

3,977,868,228

-

385,413,681

6,430,357,236

หมายเหตุ
ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุน้ สามัญ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

20
21
26
19

20
21
26

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
รวม
อํานาจควบคุม ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ ารอง
กําไรสะสม
ตามกฎหมาย ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

1,316,020,126
164,494,904
-

634,028,511
-

117,026,690
14,600,000
-

ยอดคงเหลือสิ้นปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1,480,515,030

634,028,511

ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การออกหุน้ สามัญ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

1,169,862,645
146,157,481
1,316,020,126

หมายเหตุ
ยอดยกมาต้ นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุน้ สามัญ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

20
21
26
19

20
21
26

ยอดคงเหลือสิ้นปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท

1,383,891,508
(14,600,000)
(182,775,978)
2,560,203
261,839,317

(512,041)
-

3,450,966,835
164,494,904
(182,775,978)
2,560,203
(512,041)
261,839,317

131,626,690

1,450,915,050

(512,041)

3,696,573,240

634,028,511
-

104,926,690
12,100,000
-

1,381,254,616
(12,100,000)
(162,399,589)
177,136,481

-

3,290,072,462
146,157,481
(162,399,589)
177,136,481

634,028,511

117,026,690

1,383,891,508

-

3,450,966,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้

27

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

335,462,830
(99,019,193)
(65,409,681)
5,316,429

284,483,428
(103,465,406)
(63,504,406)
36,294,159

77,628,114
(99,537,556)
(28,157,232)
1,509,877

122,878,998
(101,495,032)
(26,220,010)
-

176,350,385

153,807,775

(48,556,797)

(4,836,044)

12

(1,026,656)

(817,792)

(1,026,656)

(817,792)

29

(78,604,196)
-

(42,298,786)
(25,000,000)

(52,776,381)
(1,300,000)

(22,424,378)
(150,450,000)

(34,300,000)
160,720,000
542,318

(343,000,000)
44,100,000
1,376,850

105,550,000
(34,300,000)
160,720,000
12,135,676

46,700,000
(343,000,000)
44,100,000
23,192,602

47,331,466

(365,639,728)

189,002,639

(402,699,568)

29
15

498,816,867
(200,000,000)

1,445,478,860
109,144,765
-

88,500,000
498,816,867
(200,000,000)

104,200,000
1,445,478,860
109,144,765
-

29
15
26

(500,000,000)
(18,281,074)

(1,363,750,000)
(16,242,108)

(10,000,000)
(500,000,000)
(18,281,074)

(16,700,000)
(1,222,500,000)
(16,242,108)

(219,464,207)

174,631,517

(140,964,207)

403,381,517

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

4,217,644
23,366,503

(37,200,436)
60,566,939

(518,365)
5,940,507

(4,154,095)
10,094,602

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

27,584,147

23,366,503

5,422,142

5,940,507

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการรับชําระหนี้เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
แก่บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

29
9
9

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แก่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

48,384,453
1,698,737

31,407,025
1,698,737

23,531,950
1,698,737

14,124,000
1,698,737

10

13,190,000

4,542,683

13,190,000

4,542,683

10

48,110,390

-

48,110,390

-

26

815,384
164,494,904

146,157,481

164,494,904

146,157,481

หมายเหตุ
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจาก
การรับรู ้เป็ นต้นทุนของสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจาก
การกลับรายการค่าเช่าที่ดินรับรู ้ดว้ ยวิธีสญ
ั ญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
การกลับรายการสัญญาเช่าการเงิน
หุ น้ ปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ามที่ได้
จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
ธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) คือการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและการให้บริ การสาธารณู ปโภคต่าง ๆ โดยมี
การให้บริ การใน 4 ลักษณะคือ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

การให้บริ การเช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และตั้งแต่ 10 - 30 ปี ตามลาดับ
การให้บริ การบริ หารโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งมักจะมีระยะเวลาสอดคล้องกับการเช่าพื้นที่
การให้บริ การสาธารณูปโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
การให้บริ การจัดหาสถานที่ประกอบการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนด
ของ คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ
และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อ เกี่ ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่ มี
นัยสาคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบข้อ 3
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รื้ อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มี การอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการแปลงสภาพของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ที่การตัดสิ นใจเป็ นของผูถ้ ื อตราสาร จะไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของเครื่ องมือทางการเงินในส่ วนที่เป็ นหนี้ สิน
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิ บายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่า กิจการอาจแสดงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ แต่ ละรายการในงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของหรื อในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่า ค่าใช้จ่ายที่ ก่อให้เกิ ดการรับรู ้ สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ าหรับการวัดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั กาหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์จากการใช้หรื อจากการขาย การปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้ ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตาม
บัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการ
รวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็ นส่ วน
ของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งานไม่จากัด
ให้เป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณา
แยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดาเนินงานโดยใช้หลักการทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2555) ได้ต ัด ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 18 ออก การปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนขึ้นสาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี จากวิธี
ส่ วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุ นในงบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานการบัญ ชี กาหนดให้มีการปรั บปรุ งโดยวิธียอ้ นหลัง
ในเรื่ อ งนี้ กรณี ที่ กิ จการสู ญ เสี ยอิ ท ธิ พ ลอย่างมี นัย ส าคัญ ส่ วนได้เสี ย ในบริ ษ ัท ดังกล่ าวที่ ค งเหลื อ อยู่ต้อ งวัด มู ล ค่ าด้ว ย
วิธียตุ ิธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนขึ้นสาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี จากวิธี
ส่ วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี กาหนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธียอ้ นหลังใน
เรื่ องนี้ กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุ ง
เรื่ อ งนี้ ต้อ งใช้วิธี ป รั บ ไปข้างหน้าซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ มี วนั เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สาหรับเหตุการณ์และ
รายการที่ มี ส าระส าคัญ โดยมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดเกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ให้ค รอบคลุ ม การเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสาคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั จากข้อมูลล่าสุ ดของ
รายงานประจาปี การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
จะต้องไม่เกินกว่าส่ วนงานดาเนิ นงานก่อนการรวมส่ วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สามารถแบ่งแยก
ได้ที่ได้จากการรวมธุ รกิ จ โดยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องรับรู ้แยกต่างหากจากค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ต่างกัน
อาจรับรู ้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์หน่ วยเดียวกัน ถ้ามีอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุ งมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน การปรับปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กาหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจานวนของ
ทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จซึ่ งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด การตีความนี้ ไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กาหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่ โดยอ้างอิ งจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตี ความนี้ กาหนดให้ป ระเมิ น ว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่ อไปนี้ ห รื อไม่ (1)
การปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงขึ้ น อยู่กับ การใช้สิ น ทรั พย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่ าวเป็ นการให้สิ ท ธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์น้ นั การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ที่เคยรับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 กาหนดวิธีการปฏิบตั ิ ทางบัญชี ในการรับรู ้ สิ่งจูงใจที่ ผูใ้ ห้เช่ าให้แก่ ผูเ้ ช่ าสาหรับ
สัญญาเช่าดาเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ได้มีการให้แนวทางในการพิจารณาสัญญาที่ได้จดั ทาขึ้นตามรู ปแบบของกฏหมาย
ให้เป็ นสัญ ญาเช่ า ว่าโดยเนื้ อหาเป็ นสัญ ญาเช่ าตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 เรื่ องสัญ ญาเช่ า หรื อไม่ การพิ จารณา
ดังกล่าวอาจจะต้องพิจารณารายการหลายรายการที่มีการเชื่อมโยงกันเสมือนเป็ นหนึ่ งรายการ แนวทางดังกล่าวได้มีการให้
ตัว อย่างของเงื่ อ นไขที่ จ ะท าให้ เนื้ อ หาของสั ญ ญาเช่ าไม่ เข้าเงื่ อ นไขเป็ นสั ญ ญาเช่ าตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 17
การบันทึ กบัญชี จะต้องสะท้อนเนื้ อหาสาระของสัญญาดังกล่าว การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนา
และการดาเนินงานสาหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้ อความอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อกาหนดให้กิจการจัดกลุ่ม
รายการที่แสดงอยูใ่ น “กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) กาหนดให้รายการชิ้นส่ วนอะไหล่ อุปกรณ์สารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์
ที่ ใช้ในการซ่ อ มบ ารุ ง รั บ รู ้ เป็ นรายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ห ากรายการนั้น เข้าคานิ ยามของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็ นสิ นค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ ได้แ ก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “การวัดมู ลค่าใหม่ ” และต้องรั บ รู ้ ใน “กาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิ ขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าซึ่ งต้องใช้
วิธีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงาน
ดาเนิ นงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมสาหรับเฉพาะส่ วนงานที่รายงาน หากโดยปกติ
มี การนาเสนอข้อมูลจานวนเงินดังกล่าวต่อผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิ การ และถ้ามี การเปลี่ ยนแปลง
ที่มีสาระสาคัญจากจานวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุ ดสาหรับส่ วนงานที่รายงานนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ได้มีการกาหนดคานิ ยามของคาว่า “ควบคุม” ซึ่ งถูกนามาใช้แทนหลักการ
ของการควบคุมและการจัดทางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ มาตรฐานนี้ ได้กาหนดว่าเมื่ อใดกิ จการควรจัดทางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิ บาย
หลักการของการนาหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิ บายถึงข้อกาหนดในการจัดทางบการเงินรวม หลักการ
สาคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ี คือหากมีอานาจควบคุม จะต้องมีการจัดทางบการเงินรวมเฉพาะ
ในกรณี ที่ผูล้ งทุนได้แสดงให้เห็ นถึงอานาจการควบคุมที่ เ หนื อกว่าผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุนได้รับผลตอบแทนที่ ผนั แปร
จากการที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในผูถ้ ู ก ลงทุ น และมี ค วามสามารถในการใช้อ านาจในผูถ้ ู ก ลงทุ น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 11 ได้กาหนดคานิ ยามของสัญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที่ผรู ้ ่ วมทุนตั้งแต่
สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิจกรรมที่จดั ตั้งขึ้น การตัดสิ นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบ
โดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดของคานิยามว่าการควบคุมร่ วม การร่ วมการงาน
สามารถอยูใ่ นรู ปแบบของการดาเนินงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่แสดงออกมาซึ่ งสัมพันธ์
กับข้อตกลงที่จดั ทาขึ้น หากในข้อกาหนดผูร้ ่ วมทุนได้รับเพียงสิ นทรัพย์สุทธิ การร่ วมงานดังกล่าวถือเป็ นการร่ วมค้า
ส่ วนการดาเนิ นงานร่ วมกันจะมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และมีภาระในหนี้ สิน การดาเนิ นงานร่ วมกันจะบันทึกบัญชี สิทธิ ใน
สิ นทรัพย์และภาระในหนี้สิน การร่ วมค้าจะบันทึกส่ วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความ
เสี่ ยงและผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยที่กิจการมีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมการงาน และ
กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซ้ าซ้อนของคานิ ยามของมูลค่า
ยุติ ธ รรม โดยการก าหนดค านิ ยาม และแหล่ งข้อ มู ล ในการวัด มู ล ค่ ายุติธ รรม และการเปิ ดเผยข้อมู ลส าหรั บ ใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
ก) บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่
กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรื อแปลงสภาพ
ตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ซ่ ึ งกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
กิ จการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ข) รายการและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมเช่ นเดี ยวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สาหรับการซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และหุน้ ที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกาไรหรื อขาดทุนจากการขาย
ในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิ พลมีนยั สาคัญ ส่ วนได้เสี ยในหุ ้นที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคา
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของกิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนเสมือนมีการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค) กิจการร่ วมค้ า
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันรับรู ้เริ่ มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงใน
งบการเงินรวม ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกาไรหรื อขาดทุนของกิจการร่ วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ใน
งบกาไรขาดทุนรวม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรั บปรุ งกับราคาตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ย
ในกิจการร่ วมค้า กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้า
มีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั รับผิดในหนี้ ของ
กิจการร่ วมค้าหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากส่ วนได้เสี ยในกิจการ
ร่ วมค้าจะรับรู ้เมื่อกิจการร่ วมค้ามีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
รายชื่อของกิจการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2.5

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั้นไม่เกิ น 1 ปี
นับแต่วนั ที่ลงทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน ณ วันสิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของปี บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนเป็ นรายการ
กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิในงบกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิ ดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกาไรขาดทุน
เมื่ อมี การจาหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่างระหว่างเงิ นสดรั บสุ ทธิ จากการจาหน่ าย และมู ลค่าตามบัญ ชี ของเงินลงทุ นดังกล่ าว
จะถูกบันทึ กเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นในงบกาไรขาดทุ น ในกรณี ที่จาหน่ ายเงินลงทุ นออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของ
เงินลงทุนที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของ
ลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกาไรขาดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

2.7

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน และแสดงมูลค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่ อลดราคาตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์แต่ ละชนิ ดตลอดอายุการให้ป ระโยชน์
ที่ประมาณไว้ของสิ นทรัพย์หรื อตามอายุสญ
ั ญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่า ดังต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์สานักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

15 - 30 ปี (ตามอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดิน)
5 ปี
3 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน โดยบันทึกผลต่างจากการปรับลดนี้เป็ นค่าเผือ่ การด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่กลุ่มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ และจะตัดมู ลค่ าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถู กเปลี่ ยนแทนออก ส าหรั บค่ าซ่ อมแซมและบ ารุ งรั กษาอื่ น ๆ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายการกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
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2.8

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยความเป็ นเจ้าของเพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั รวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่ อสร้ างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต และแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระซึ่งจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้มูลค่า
สะท้อนถึ งสภาพตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มู ลค่ายุติ ธรรมคานวณจากประมาณการกระแสเงิ นสดคิ ดลดของ
ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สุ ทธิ จากกระแสเงินสดจ่าย
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่ องมูลค่า
ของเงินและปรับปรุ งด้วยปั จจัยความเสี่ ยงที่เหมาะสม กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั
จะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ ายนั้น และต้นทุ นสามารถวัดมู ลค่ าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ค่ าซ่ อ มแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่า
ตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ถูกจัดประเภทและบันทึกบัญชีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โดยจะบันทึ กสัญญาเช่ าดังกล่าวเสมื อนหนึ่ งว่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน ภายใต้ “ค่าเช่ าที่ ดินรับรู ้ ด้วยวิธีสัญญาเช่ าการเงิน”
ต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากการบันทึกสัญญาเช่าการเงินจะแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการก่อสร้างสิ นทรัพย์ให้เสร็ จสมบูรณ์หรื อเตรี ยมสิ นทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์ได้บนั ทึกรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว การตั้งต้นทุนการกูย้ มื เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จะหยุดพักลงเมื่อการก่อสร้างทรัพย์สินหยุดชะงักลงเป็ นเวลา
ต่อเนื่อง

2.9

การบัญชีสาหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน เพื่ อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อหนี้ สิ น คงค้างอยู่โดยพิ จารณาแยกแต่ ละสัญ ญา ภาระผูกพัน ตามสัญ ญาเช่ า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ ซึ่ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญ ญาเช่ านั้น ถื อเป็ นสัญ ญาเช่ าดาเนิ น งาน ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการยกเลิ กสัญ ญาเช่ า
ดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่น เงินเพิ่มที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่ าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี ที่การ
ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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2.9

การบัญชีสาหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรายได้
ทางการเงิน รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยวิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทน
คงที่ทุกงวด
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่ าความนิ ยมคื อ ต้น ทุ น ของเงิ น ลงทุ น ที่ สู งกว่ามู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั มี ส่ วนแบ่ งในสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคานวณในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
สิ ทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การด าเนิ น การให้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ ั นสามารถน ามาใช้งานได้ต ามประสงค์ โดยจะตัด จ าหน่ ายตลอดอายุก าร
ให้ประโยชน์เป็ นเวลา 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่า
ต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่ งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทางานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการเป็ นเวลา 10 ปี
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2.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
อาคารและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนอื่ น ที่ ไม่ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น รวมทั้งค่ าความนิ ยมและสิ น ทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตน จะมี การทบทวนการด้อยค่าเมื่ อมี เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่า
จะได้รับคืนเพื่อพิจารณาผลต่ อรายการขาดทุ นจากการด้อยค่า รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าจะรับรู ้ เมื่ อราคาตามบัญ ชี
ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุ ทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ต้องกลับบัญชี รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในงวดก่อน
ที่ไม่ใช่ค่าความนิ ยม เมื่อประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุ่มบริ ษทั
ได้รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว
2.12 ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้
ต้องรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ น งานและเกิ ดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ ห าร
จะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคานึ งถึงสถานการณ์ที่สามารถนากฎหมายภาษีอากร
ไปปฏิบตั ิและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร ตามจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และ
ราคาตามบัญ ชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากการรับรู ้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดย
การเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ
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2.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
โดยอนุ มานจากผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผู กพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันและสามารถประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สิน
เป็ นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่ งประมาณการจากมู ลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกาหนดชาระของ
หนี้ สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย
อายุงานและปั จจัยอื่ น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู ้ ในงบกาไรขาดทุ นเพื่ อกระจายต้น ทุ น
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
จะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.15 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกูย้ มื วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.16 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและเมื่อได้ให้บริ การกับลูกค้าตลอดระยะเวลา
ตามสัญญาเช่า รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตามนโยบายการบัญชีขอ้ 2.9 เรื่ อง สัญญาเช่าระยะยาว
รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่และบริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาระ
ค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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2.17 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่สาคัญซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงิ น ลู กหนี้ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน และเงิ นให้กู้ยืมแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หนี้ สิ น
ทางการเงินที่ สาคัญซึ่ งแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืม ซึ่ ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการซื้อขายเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการค้าหรื อเพื่อเก็งกาไร
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงิน เกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เครื่ องมือดังกล่าว
ไม่รับรู ้ในงบการเงินในวันเริ่ มแรก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้ องกันกลุ่มบริ ษทั จากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่ วนต่างที่จะต้องจ่ายหรื อ
ที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู ้ เป็ นส่ วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ ยหรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของ
สัญญา รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการเลิ กสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยก่ อนกาหนดหรื อจากการจ่ายชาระ
เงินกูย้ มื จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
2.18 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.19 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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2.20 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินไทยบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระ
ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้
กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุ นแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินดังนี้
 สิ นทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดง
ฐานะการเงินนั้น
 รายได้และค่าใช้จ่ายใน งบกาไรขาดทุน แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ ายงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
3.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ตามสัญ ญาเช่ า
การเงินโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ กลุ่มบริ ษทั ประเมินค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระหนี้ และ
กรณี ของการผิดชาระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ละปี กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยม
กับ กระแสเงิน สดคิ ดลดของมู ลค่าการใช้งานที่ คาดว่าจะได้รับจากหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด การคานวณ
ดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร

ค)

อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของ
กลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทาการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่ องจากการขายหรื อ
เลิกใช้

ง)

ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของการประมาณการหนี้ สิ น ค่ าตอบแทนพนัก งานเกษี ย ณอายุค านวณโดยข้อ สมมติ ฐ านต่ าง ๆ
อัตราคิดลดรวมอยูใ่ นข้อสมมติฐาน ซึ่ งใช้ในการกาหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ จะมีผลต่อยอดประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมทุกปี โดยใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอนาคต
ส าหรั บการชาระหนี้ สิ นค่าตอบแทนพนักงาน ในการก าหนดอัตราคิ ดลดดังกล่ าว กลุ่ มบริ ษ ทั ใช้อ ัตราดอกเบี้ ยของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
ข้อสมมติฐานอื่น ๆ สาหรับการประมาณการหนี้ สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุอา้ งอิงจากสภาวะของตลาด
ในปั จจุบนั ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 19
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
3

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน (ต่อ)
3.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
จ)

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ คานวณจากประมาณการกระแสเงินสด
คิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สุ ทธิ
จากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเนื่ องจากอสังหาริ มทรัพย์ อัตราคิดลดที่ ใช้สะท้อนถึงการประเมิ น
สภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื่ องมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ ยงที่เหมาะสม โดยมีอตั ราคิดลดระหว่างร้อยละ 4.15
ถึง 12 ต่อปี

3.2

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

175
27,409
27,584

140
23,227
23,367

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
109
5,313
5,422

80
5,861
5,941

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.4 ถึง 0.5 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.5 ถึง 0.63 ต่อปี )
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
5

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า

6

236,101

237,295

49,000

49,066

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้เงินประกัน
ภาษีโรงเรื อนค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

76,924
76,924
2,426
8,537
24,063
14,393
126,343

73,133
73,133
7,964
9,980
23,354
10,146
124,577

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
43,741
43,741
23
7,431
11,908
11,522
74,625

34,389
34,389
2,057
3,609
11,503
7,691
59,249

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนด 1 - 6 เดือน
เกินวันครบกาหนด 7 - 12 เดือน
เกินวันครบกาหนดมากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

68,624
7,453
74
773
76,924
76,924

64,250
8,422
461
73,133
73,133

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
39,074
4,667
43,741
43,741

31,263
3,126
34,389
34,389
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
7

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้ข้นั ต้นตามสัญญาเช่า
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายใน 1 ปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระระหว่าง 2 - 5 ปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

50,195
212,233
744,071
1,006,499

47,058
201,669
779,802
1,028,529

36,972
156,318
481,878
675,168

34,199
147,533
501,671
683,403

24,396
113,908
553,172
667,080

22,314
102,611
565,273
667,884

17,804
86,014
362,405
448,419

15,747
75,958
366,719
442,677

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

691,476
691,476

690,198
690,198

466,223
466,223

458,424
458,424

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้

315,023

338,331

208,945

224,979

มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายใน 1 ปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระระหว่าง 2 - 5 ปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 5 ปี

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้คานวณโดยวิธีการคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.15 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี
ลักษณะของข้อตกลงที่สาคัญตามสัญญาเช่าได้แก่





ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์ แม้วา่ จะไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญา
ค่าตอบแทนการให้เช่าทั้งหมดที่ผเู ้ ช่าตกลงชาระแก่ผใู ้ ห้เช่าในวันที่ส่งมอบสถานที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งคืนแก่ผเู ้ ช่า
หากผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบผลเสี ยหายที่เกิดกับผูใ้ ห้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
8

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

9

12,785
859
13,644

15,837
1,598
17,435

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
11,698
11,698

12,291
12,291

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ราคาตามบัญชีปลายปี

257,925
257,925

257,925
257,925
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)

ส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าเพิ่มขึ้น
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พันบาท

3,159,078
34,300
(160,720)
475,061
3,507,719

1,813,000
34,300
1,847,300

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของกิจการร่ วมค้าแห่ งหนึ่ งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้กิจการร่ วมค้าจ่ายเงินปั นผล
ในอัตรา 0.76 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 228 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั บริ ษทั และส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในวันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้บนั ทึกเงินปั นผลรับจานวน 112 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสัดส่ วนของบริ ษทั ในงบกาไรขาดทุน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของกิจการร่ วมค้าแห่ งหนึ่ งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้กิจการร่ วมค้าจ่ายเงินปั นผล
ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั บริ ษทั และส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในวันที่
25 กันยายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้บนั ทึกเงินปั นผลรับจานวน 49 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสัดส่ วนของบริ ษทั ในงบกาไรขาดทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะความสั มพันธ์
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอกมัย ไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จากัด
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ จากัด

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
74
51
100
50
50

74
51
100
50
50

บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ แมเนจเมนท์ จากัด

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จากัด
ถือหุน้ โดยตรง

100

100

กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั นอร์ธ บางกอก ดีเวลอปเมนท์ จากัด

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

49
49

49
49

บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
และให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
34

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้ามีจานวนเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น

256,769
42,806
52,149
20
7,108,291
56,550
18,956
7,535,541

347,514
13,141
101,283
20
6,285,085
78,793
19,601
6,845,437

หนีส้ ิ นรวม

141,996
15,079
153,530
2,714,600
148,450
378,589
477,088
4,029,332

131,415
1,509
151,873
2,859,150
67,066
308,680
511,176
4,030,869

สิ นทรัพย์ สุทธิ

3,506,209

2,814,568

สิ นทรัพย์ รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าที่ดินรับรู ้ดว้ ยวิธีสญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้ามีจานวนเงินดังนี้ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
รายได้ค่าเช่า
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

721,093
231,409
6,078
252,266
(293,487)
(144,483)
(178,066)
594,810
(119,749)
475,061

656,774
103,301
8,188
226,376
(300,726)
(134,198)
(194,000)
365,715
(74,141)
291,574

กิ จการร่ วมค้าได้ทาสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
สกุลเงินบาทจากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีอายุที่เหลือดังต่อไปนี้

น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
มากกว่า 3 ปี

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2556
พันบาท

101,231
362,461
5,082,580
5,546,272

490,923
5,345,381
5,836,304

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีกาหนดชาระผลแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็ นรายสามเดือน
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
10

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงในระหว่างปี
จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
การปรับมูลค่ายุติธรรมลดลง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

7,610,586
63,768
(48,110)

7,607,225
65,491
-

4,036,128
40,846
(48,110)

4,089,150
32,596
-

(13,190)
(94,689)
7,518,365

(4,543)
(57,587)
7,610,586

(13,190)
(133,180)
3,882,494

(4,543)
(81,075)
4,036,128

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พันบาท

(94,689)
(70,485)
(165,174)

(133,180)
(38,217)
(171,397)

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พันบาท

(57,587)
(97,280)
(154,867)

(81,075)
(66,370)
(147,445)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การปรับมูลค่ายุติธรรมลดลง
ต้นทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
การปรับมูลค่ายุติธรรมลดลง
ต้นทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

รายได้ค่าเช่ าและค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรมจานวน 29 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 :
515 ล้านบาท) ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 13
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
11

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจาหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจาหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ยานพาหนะ งานระหว่ างก่ อสร้ าง
อุปกรณ์ สานักงาน และโครงการระหว่ าง
และคอมพิวเตอร์
การพัฒนา
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

11,852
(2,866)
8,986

115,969
(94,583)
21,386

18
18

127,839
(97,449)
30,390

8,986
(484)
8,502

21,386
6,114
(7,914)
19,586

18
401
(18)
401

30,390
6,515
(18)
(8,398)
28,489

11,852
(3,350)
8,502

122,083
(102,497)
19,586

401
401

134,336
(105,847)
28,489

8,502
(481)
8,021

19,586
32,379
(9,966)
41,999

401
250
(220)
431

28,489
32,629
(220)
(10,447)
50,451

11,852
(3,831)
8,021

154,462
(112,463)
41,999

431
431

166,745
(116,294)
50,451
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
11

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยานพาหนะ งานระหว่างก่ อสร้ าง
อุปกรณ์ สานักงาน
และโครงการ
และคอมพิวเตอร์ ระหว่ างการพัฒนา
พันบาท
พันบาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจาหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจาหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
พันบาท

84,105
(70,912)
13,193

18
18

84,123
(70,912)
13,211

13,193
3,552
(5,229)
11,516

18
401
(18)
401

13,211
3,953
(18)
(5,229)
11,917

87,657
(76,141)
11,516

401
401

88,058
(76,141)
11,917

11,516
21,088
(6,482)
26,122

401
250
(220)
431

11,917
21,338
(220)
(6,482)
26,553

108,745
(82,623)
26,122

431
431

109,176
(82,623)
26,553
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
โปรแกรม
ค่ าความนิยม
คอมพิวเตอร์
พันบาท
พันบาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

5,000
(563)
4,437

29,502
(10,811)
18,691

34,502
(11,374)
23,128

29,502
(10,811)
18,691

4,437
4,437

18,691
2,256
(3,013)
17,934

23,128
2,256
(3,013)
22,371

18,691
2,256
(3,013)
17,934

5,000
(563)
4,437

31,758
(13,824)
17,934

36,758
(14,387)
22,371

31,758
(13,824)
17,934

4,437
4,437

17,934
1,027
(3,221)
15,740

22,371
1,027
(3,221)
20,177

17,934
1,027
(3,221)
15,740

5,000
(563)
4,437

32,784
(17,044)
15,740

37,784
(17,607)
20,177

32,784
(17,044)
15,740
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
13

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

498,817

200,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
498,817

200,000

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินในราคาคิดลดจานวน 491 ล้านบาท ซึ่ งมีราคาหน้าตัว๋ จานวน 500 ล้านบาท
ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.55 ต่อปี และมีกาหนดไถ่ถอนคืนภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 บริ ษทั จะต้องดารง
อัตราส่ วนทางการเงินและข้อกาหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารซึ่ งบริ ษทั ได้จดจานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แห่งหนึ่งโดยเงินกูย้ มื ระยะสั้นดังกล่าว มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
14

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ

11,260
72,323
7,399
10,812
46,213
148,007

9,838
64,521
8,172
14,984
34,880
132,395

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
6,149
38,743
5,805
10,812
31,734
93,243

5,284
33,109
6,068
14,984
26,152
85,597
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
15

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุน้ กู้

รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

-

498,439
498,439

-

498,439
498,439

1,447,670
1,447,670

1,447,676
1,447,676

1,447,670
1,447,670

1,447,676
1,447,676

1,447,670

1,946,115

1,447,670

1,946,115

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
หุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากธนาคารและหุน้ กู้
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้ (หมายเหตุ 23)
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

1,946,115
(500,000)
1,555
1,447,670

1,946,115
(500,000)
1,555
1,447,670

1,862,604
1,450,000
(4,521)
(1,363,750)
1,782
1,946,115

1,721,354
1,450,000
(4,521)
(1,222,500)
1,782
1,946,115

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกันจานวน 750,000 หน่วย โดยมีมูลค่า
ที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท จานวนเงินทั้งสิ้ น 750 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี และมีกาหนดไถ่ถอนคืน
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษทั จะต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินและข้อกาหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันจานวน 700,000 หน่วย โดยมีมูลค่า
ที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท จานวนเงินทั้งสิ้ น 700 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี และมีกาหนดไถ่ถอนคืน
ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั จะต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินและข้อกาหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่

1,447,670

1,946,115

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อปี
- เงินกูย้ มื ทั้งหมด

4.77

4.78

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น

1,447,670

1,946,115

1,390,836

1,825,582

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื จากธนาคารและหุ ้นกูค้ านวณจากกระแสเงินสดคิดลด โดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณเป็ นอัตราคิดลด
ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ผบู ้ ริ หารบริ ษทั คาดว่ากลุ่มบริ ษทั สามารถจัดหาเงินกูไ้ ด้ ณ วันที่ในงบการเงิน
ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกาหนดเกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

749,130
698,540
1,447,670

749,130
698,540
1,447,670

498,439
1,447,676
1,946,115

498,439
1,447,676
1,946,115
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
16

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ภาษีโรงเรื อนค้างจ่าย
อื่น ๆ

17

157,639
5,545
163,184

139,441
4,093
143,534

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
94,042
4,694
98,736

78,539
3,624
82,163

ค่ าเช่ าและค่ าบริการรับล่ วงหน้ า
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้าถึงกาหนดรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ถึงกาหนดรับรู ้เป็ นรายได้ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

18

52,692
116,155
314,618
430,773
483,465

52,101
130,393
339,055
469,448
521,549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
28,049
38,868
24,462
63,330
91,379

30,916
51,629
31,422
83,051
113,967

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

ยอดต้นปี หนี้สินภาษีเงินได้
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน (หมายเหตุ 24)
ยอดปลายปี หนี้สินภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

(631,494)
(512)
(34,041)
(666,047)

(343,533)
(512)
(24,039)
(368,084)

(609,419)
(22,075)
(631,494)

(327,988)
(15,545)
(343,533)
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ความเคลื่ อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ก่อนรายการหักกลบลบกันของยอดดุ ลที่ มีกบั หน่ วยงาน
เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เงินมัดจา
รับจากลูกค้า
พันบาท

งบการเงินรวม
ค่ าบริการ
รับล่ วงหน้ า
อื่น ๆ
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

14,275
(600)
13,675

18,191
2,096
20,287

5,059
3,102
8,161

37,525
4,598
42,123

13,675
1,705
15,380

20,287
2,232
22,519

8,161
(512)
(499)
7,150

42,123
(512)
3,438
45,049

กาไรจาก
สั ญญาเช่ าการเงิน
พันบาท

งบการเงินรวม
อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
พันบาท

รวม
พันบาท

244,755
(18,317)
226,438

402,189
44,990
447,179

646,944
26,673
673,617

226,438
(17,342)
209,096

447,179
54,821
502,000

673,617
37,479
711,096
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ความเคลื่ อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ก่อนรายการหักกลบลบกันของยอดดุ ลที่ มีกบั หน่ วยงาน
เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจา
ค่ าบริการ
รับจากลูกค้า รับล่ วงหน้ า
อื่น ๆ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,521
(104)
5,417

3,906
31
3,937

5,059
1,700
6,759

14,486
1,627
16,113

5,417
790
6,207

3,937
147
4,084

6,759
(512)
905
7,152

16,113
(512)
1,842
17,443

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กาไรจาก อสั งหาริมทรัพย์
สั ญญาเช่ าการเงิน
เพื่อการลงทุน
พันบาท
พันบาท

ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดต้นปี 1 มกราคม พ.ศ. 2557
รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ยอดปลายปี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รวม
พันบาท

68,438
(3,976)
64,462

274,036
21,148
295,184

342,474
17,172
359,646

64,462
(1,653)
62,809

295,184
27,534
322,718

359,646
25,881
385,527

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณี ที่ในทางกฎหมาย
เป็ นภาษี ซ่ ึ งจัดเก็บโดยหน่ วยงานทางภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันในกรณี น้ ี คือกรมสรรพากร การหักกลบลบกันที่ แสดงผลสุ ทธิ ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

45,049
(711,096)
(666,047)

17,443
(385,527)
(368,084)

42,123
(673,617)
(631,494)

16,113
(359,646)
(343,533)
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

28,332
3,810
881
(2,560)
30,463

ยอดคงเหลือปลายปี

23,884
3,531
917
28,332

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

3,810
881
4,691

รวม

3,531
917
4,448

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ

อัตราการทุพพลภาพ

ร้อยละ 3.42
ร้อยละ 6
60 ปี
ร้อยละ 100 ของ
Thai Mortality
Ordinary Table 2008
ร้อยละ 5 ของ
Thai Mortality
Ordinary Table 2008

ร้อยละ 3.84
ร้อยละ 6
60 ปี
ร้อยละ 100 ของ
Thai Mortality
Ordinary Table 2008
ร้อยละ 5 ของ
Thai Mortality
Ordinary Table 2008
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
20

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวนเงิน
หุ้นสามัญ ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
พันบาท
พันบาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
การออกหุน้

1,169,863
146,157
1,316,020
164,495
1,480,515

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

634,029
634,029
634,029

รวม
พันบาท
1,803,892
146,157
1,950,049
164,495
2,114,544

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษ ัทมีจานวน 1,480,522,641 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2556 : จานวน
1,316,105,475 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท) ทุ น ที่ อ อกและช าระแล้ว จ านวน 1,480,515,030 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท (พ.ศ. 2556 :
1,316,020,126 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
21

สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ซึ่งสารอง
ตามกฎหมายนี้ จะไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นสารองตามกฎหมาย
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารแล้ว

22

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญที่รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ สามารถแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

10,447
121,261

8,398
99,634

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
6,482
121,261

5,229
99,634
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
23

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยจ่าย
- หุน้ กู้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- ตัว๋ แลกเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้ (หมายเหตุ 15)
- เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่น ๆ
รวมต้นทุนทางการเงิน

24

83,074
1,649
95
7,408
1,555
1,066
94,847

94,548
5,748
128
1,782
950
103,156

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
83,074
1,649
95
7,408
1,555
3,183
1,065
98,029

94,548
3,458
128
1,782
1,266
950
102,132

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปั จจุบนั

53,256

62,159

22,227

23,694

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)

34,041
34,041

22,075
22,705

24,039
24,039

15,545
15,545

รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

87,297

84,234

46,266

39,239
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
24

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
การคานวณภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณที่อตั ราภาษี ร้อยละ 20
สาหรับบริ ษทั และอัตราร้อยละ 15 ถึง 20
สาหรับบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

819,560

627,602

308,105

216,375

164,820

125,616

62,038

43,275

(95,012)
6,657
10,832
87,297

(58,315)
16,933
84,234

(32,144)
5,540
10,832
46,266

(8,820)
4,784
39,239

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้ว
และออกจาหน่ายในระหว่างปี
ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุ งด้วยจานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด โดยถือว่าหุน้ สามัญ
เทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ออกหุ ้นปั นผลจานวน 164,494,904 หุ ้น โดยบริ ษทั ได้ปรั บปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่ ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนเหตุการณ์ดงั กล่าวตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจานวนหุ ้นสามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นเสมือนว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกสุ ดที่นาเสนอ ซึ่ งมี ผลทาให้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นของ
รอบปี บัญชี พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
25

กาไรต่ อหุ้น (ต่อ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
ตามที่ปรับใหม่ ตามที่รายงานไว้ เดิม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

1,480,515,030

1,316,020,126

กาไรต่ อหุ้นปรับลด
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

1,480,515,030

1,316,020,126

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
กาไรที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

700,233

511,863

261,839

177,136

1,480,515

1,480,515

1,480,515

1,480,515

0.47

0.35

0.18

0.12

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้ว
และออกจาหน่าย (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
26

เงินปันผล
ในการประชุ มใหญ่สามัญ ประจาปี ของผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานของปี พ.ศ. 2556 ในรู ปของหุน้ สามัญในอัตรา 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล และในรู ปของเงินสดจานวน 0.01389 บาทต่อหุ ้น
เป็ นจานวน 164,494,904 หุน้ และจานวนเงิน 18.28 ล้านบาท ตามลาดับ โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
ในการประชุ มใหญ่สามัญ ประจาปี ของผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 27 มี นาคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ือหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานของปี พ.ศ. 2555 ในรู ปของหุน้ สามัญในอัตรา 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล และในรู ปของเงินสดจานวน 0.01389 บาทต่อหุ ้น
เป็ นจานวน 146,157,481 หุน้ และจานวนเงิน 16.24 ล้านบาท ตามลาดับ โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
27

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

819,560,194

627,602,264

308,105,327

216,375,132

11, 12

13,667,764
66,161

11,411,175
66,161

9,702,676
-

8,242,387
-

11

220,000
(26,906,828)
94,846,588
1,555,634
(46,417,255)

18,500
(25,959,904)
103,156,107
1,781,912
(47,187,452)

220,000
(38,094,128)
98,029,499
(160,720,000)
1,555,634
(24,963,543)

18,500
(39,607,296)
102,131,780
(44,100,000)
1,781,912
(27,496,622)

10
19

13,190,000
4,690,946

4,542,683
4,447,771

13,190,000
4,690,946

4,542,683
4,447,771

10
9

165,173,563
(475,060,780)
2,587,263

154,866,993
(291,574,323)
10,817,358

171,397,346
1,172,515

147,444,676
-

(188,228,962)
3,264,520
23,485,305
(850,001)
5,154,377
6,235,599
21,385,844
(1,871,651)
8,333,739
28,034,688
(136,653,878)

(24,565,631)
(3,610,875)
43,239,025
(28,473,643)
396,193
(681,529)
(25,079,296)
1,547,200
(576,990)
(26,444,891)
(205,255,380)

(188,228,962)
(4,150,473)
10,774,698
(74,683,230)
5,154,377
6,010,912
16,318,900
(8,870,318)
2,375,354
26,957,643
(98,317,059)

(24,565,631)
11,109,945
31,615,157
(62,351,306)
396,193
5,141,602
(28,393,100)
7,813,011
(550,062)
(20,530,828)
(170,586,906)

335,462,830

284,483,428

77,628,114

122,878,998

หมายเหตุ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายโครงการ
ระหว่างการพัฒนา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับ
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
รับรู ้รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้เป็ นต้นทุน
สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ส่ วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
- เงินลงทุนชัว่ คราว
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินประกันการเช่าที่ดิน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
- เงินมัดจารับจากลูกค้า
- ค่าเช่าที่ดินที่รับรู ้เป็ นต้นทุนสัญญาเช่าการเงิน
¤ กระแสเงินสดได้มาจากการดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

9
15
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
28

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ยงทางการเงินที่ สาคัญ สาหรับกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อโดยกลุ่มบริ ษ ทั
ได้กู้ยืม เงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น งานซึ่ งต้อ งจ่ า ยอัต ราดอกเบี้ ยทั้ง แบบคงที่ แ ละแบบลอยตัว ความเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ เกิ ด จาก
ความสามารถในการเรี ยกเก็บค่าเช่า
ก)

ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่ อ
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่กาหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ ได้แก่
 กาหนดให้มีการเรี ยกเก็บเงินประกันการเช่าและบริ การในอัตรา 3-6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือน
 บอกเลิกสัญญาเช่าสาหรับลูกค้าที่คา้ งชาระค่าเช่าหรื อค่าบริ การเกินกว่าที่กาหนด
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกค้าจานวนมากราย
ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้ที่รับเป็ นเงินสด กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ให้เช่า
และให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือก
ที่จะทารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสู ง

ข)

ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะเผชิญความยุง่ ยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิน นโยบายของส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายจะดารง
ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้มีความเพียงพอ

ค)

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื และหุน้ กูข้ องกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นอัตราคงที่

ง)

มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ ส าคัญได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลู กหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่ องจากมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ข้อมูล
เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
29

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท ค านึ งถึ งเนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งถือหุ ้น
ในบริ ษทั ร้อยละ 23.74 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 23.72) ดังนั้นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป จากัด (มหาชน) ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเป็ นปกติของการดาเนินธุรกิจ รายการ
ที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
ก)

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
กลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ ค่าบริหารงาน
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

73,527
29,788
103,315

63,500
28,923
92,423

27,714
21,504
49,218

27,974
21,164
49,138

8,658
8,658

7,537
7,537

51,251
8,658
59,909

56,883
7,537
64,420

775
775

478
478

19,242
19,242

21,864
21,864
54

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
29

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเป็ นปกติของการดาเนินธุรกิจ รายการ
ที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
ก)

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)

10,213

9,201

9,889

8,931

-

-

3,183

1,266

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นรายการตามปกติธุรกิจที่เรี ยกเก็บตามราคาตลาด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ทาเล จานวนพื้นที่ ระยะเวลาที่เช่า
เวลาและประเภทของการเช่า รายได้และค่าใช้จ่ายค่าบริ หารงานเรี ยกเก็บตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยรับคิดในอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.10 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 3.10 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี )
ข)

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
กลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค)

260
260

5,854
16
5,870

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
-

5
5

ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

2,253
126,456
128,709

1,478
126,381
127,859

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
307,430
126,456
433,886

232,822
126,381
359,203
55

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
29

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
รับชาระคืนระหว่างปี

352,895
1,300
(105,550)
248,645

ยอดปลายปี

249,145
150,450
(46,700)
352,895

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ มื ที่มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.00 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 6.00 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี )
การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี

25,000
25,000

ยอดปลายปี

25,000
25,000

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) เงินให้กูย้ ืม
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี
จ)

เจ้ าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

37,982
37,982

40,005
1,500
41,505

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
14,287
5,009
19,296

14,131
12,535
1,500
28,166
56

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
29

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ฉ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั ย่อย

172,200

93,700

การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดต้นปี
เงินกูย้ มื ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดปลายปี

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2556
พันบาท

93,700
88,500
(10,000)
172,200

6,200
104,200
(16,700)
93,700

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกู้ยืมที่ ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.21 ถึงร้อยละ 3.10 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 2.44 ถึงร้อยละ 3.10 ต่อปี )
ช)

ค่ าเช่ าและค่ าบริการรับล่ วงหน้ า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ในบัญ ชี ค่าเช่ าและค่าบริ การรั บ ล่ วงหน้าของบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รวมเงิ น ค่าเช่ าและ
ค่าบริ การรับล่วงหน้าจากบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จากัด (มหาชน) สาหรับการเช่ าพื้นที่เป็ นจานวน 100 ล้านบาท
(พ.ศ. 2556 : จานวน 106 ล้านบาท)

57

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
29

รายการกับกิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ซ)

ผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงิ นเดือนและผลประโยชน์อื่ น รวมทั้งเบี้ยประชุมกรรมการที่แสดงเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

30

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2556
พันบาท

18,586
2,081
20,667

17,357
1,947
19,304

ภาระผูกพัน และหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
หนังสื อคา้ ประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติจานวน
52 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 53 ล้านบาท)
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3,995
5,479
9,474

4,632
1,362
5,994

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบาท
พันบาท
2,345
2,729
5,074

4,052
1,362
5,414

58

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
31

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จในส่ วนงานเดี ยวคื อการพัฒ นาศูน ย์การค้าและให้เช่ าพื้น ที่ ภายในศู นย์การค้า ในปั จจุ บนั กลุ่ มบริ ษ ทั
ดาเนิ นการในประเทศไทยเท่านั้น ขณะที่งบการเงินแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคามู ลค่ายุติธรรม รายงานภายใน
ที่นาเสนอให้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน
หน่ วย : พันบาท

รายงานภายใน

งบการเงินรวม
ปรับปรุง
อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ น
มูลค่ ายุติธรรม

งบการเงิน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ทางการเงินและดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า
รวมรายได้

1,318,935
21,669
26,907
26,018
191,375
1,584,904

283,6861

1,868,590

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนจากสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย

936,309
18,687
228,541
1,183,537

(229,354)2

954,183

401,367
(94,847)
306,520
(32,893)
273,627

537,040
513,040
(54,404)3
458,636

914,407
(94,847)
819,560
(87,297)
732,263

255,691
17,936
273,627

444,542
14,094
458,636

700,233
32,030
732,263

458,636

(458,636)

-

732,263

-

732,263

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การปันส่ วนกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
กาไรสาหรับปี รวมรายการปรับมูลค่ ายุติธรรม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

59

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
31

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท

รายงานภายใน

งบการเงินรวม
ปรับปรุง
อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ น
มูลค่ ายุติธรรม

งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน

3,497,486
8,635,019
3,784,857

7,518,365
(3,447,035)
3,825,130
1,528,905

7,518,365
50,451
12,460,149
5,313,762

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ทางการเงินและดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้า
รวมรายได้

1,299,272
7,414
25,960
33,687
117,588
1,483,921

173,9861

1,657,907

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย

939,588
3,534
208,980
1,152,102

(224,953)2

927,149

331,819
(103,156)
228,663
(39,244)
189,419

398,939
398,939
(44,990)3
353,949

730,758
(103,156)
627,602
(84,234)
543,368

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
31

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท

การปันส่ วนกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
กาไรสาหรับปี รวมรายการปรับมูลค่ ายุติธรรม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน

รายงานภายใน

งบการเงินรวม
ปรับปรุง
อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ น
มูลค่ ายุติธรรม

งบการเงิน

172,960
16,459
189,419

338,903
15,046
353,949

511,863
31,505
543,368

353,949

(353,949)

-

543,368

-

543,368

3,640,664
8,400,153
3,981,788

7,610,586
(3,612,175)
3,602,703
1,590,711

7,610,586
28,489
12,002,856
5,572,499

หมายเหตุเกี่ยวกับรายการปรับปรุ งเพิ่มเติม
1. การปรับปรุ งส่ วนแบ่งกาไรจากกิจการร่ วมค้าเนื่องมาจากการตีราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีมูลค่า
ยุติธรรม
2. รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานซึ่ งเกิดจากการบวกกลับค่าเสื่ อมราคาตามวิธีราคาทุน และการปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
3. รายการปรั บปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เกิดจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวเนื่ องกับรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
32

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีแผนที่จะระดมเงินทุนเพื่อชาระหนี้ เงินกูย้ มื ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน โดยเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป ทั้งนี้ เงินกูด้ งั กล่าวจะถึงกาหนดชาระในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 จานวน 500 ล้านบาท ทางสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ หม่ในวงเงิน 500 ล้านบาท

33

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการ
ปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขในปี ปั จจุบนั การจัดประเภทรายการใหม่มีผลกระทบ ดังนี้
งบการเงินรวม
ตามที่แสดงไว้ เดิม รายการปรับปรุง
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปรับใหม่ ตามที่แสดงไว้ เดิม รายการปรับปรุง
บาท
บาท
บาท

ปรับใหม่
บาท

73,132,542
68,879,773

51,444,903 124,577,445
(51,444,903) 17,434,870

34,389,052
37,151,190

24,860,157
(24,860,157)

59,249,209
12,291,033

9,838,107
266,090,475

122,556,926 132,395,033
(122,556,926) 143,533,549

5,283,650
162,475,871

80,313,078
(80,313,078)

85,596,728
82,162,793
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