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ปลายป 2556 เกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมืองและยังคงตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบตอ
ภาวะการลงทุน, การคาและเศรษฐกิจในทุกภาคสวนของประเทศ แตสําหรับภาพรวมของบริษัทฯ แลวนั้น ถือวาไมมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญแตอยางใด สําหรับโครงการเอสพละนาด บริษัทฯไดมีการปรับแผนดําเนินงานเพื่อรองรับกับการ
แขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเตรียมพรอมรองรับลูกคาที่จะเพิ่มขึ้นจากพนักงาน AIA ที่การกอสรางอาคารจะแลวเสร็จ
ประมาณกลางป 2557 โดยอยูบริเวณดานขางของโครงการเอสพละนาด  ทั้งนี้บริษัทฯยังคงรูปแบบโครงการที่เปน Art 
entainment โดยในปนี้บริษัทฯ จะมีผูเชารายใหมเพิ่มขึ้น คือ Art in Paradise ซึ่งเปนพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ ที่มี
ชื่อเสียงจากประเทศเกาหลีใต มีการเปดใหบริการแหงเดียวในกรุงเทพฯ โดยเปนพิพิธภัณฑที่เนนใหผูเขาชมสามารถรวม
ถายภาพเสมือนจริงและกลายเปนสวนหนึ่งของงานศิลปะนั้นๆได และในปนี้บริษัทฯมีพันธมิตรธุรกิจรายใหมเพิ่มขึ้นคือ WE 
Fitness Society ที่ไดเขามาทดแทนพื้นที่เชาของ California Wow ในการใหบริการศูนยออกกําลังกายแบบครบวงจร และ
นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมในสวนของรานอาหาร เชน Kelly by Audrey, Subway, Sukiya, 
Morgen และ Hong Kong Kitchen เปนตน เพื่อรองรับกลุมลูกคาคนทํางานที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

 
สําหรับโครงการเมกาบางนา ยังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากลูกคาผูใชบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต (Life Style) ของคนเมืองที่นิยมการใชบริการศูนยการคานอกเมือง ที่มีสินคาใหเลือก
อยางครบครันมากยิ่งขึ้น จึงทําใหในป 2556 นี้ โครงการเมกา บางนา มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินการปกติ เปนจํานวน
เงิน 118 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 188% จากกําไรสุทธิของป 2555 ที่มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปกติ เปนจํานวนเงิน 
41 ลานบาท (บริษัทรับรูตามอัตราสวนการถือหุน 49%) 

 
ในสวนของการเปดบริษัทรวมทุนใหม ภายใตชื่อ “บริษัท นอรธ บางกอก ดีเวลอปเมนท จํากัด” ที่รวมทุนกับไอ

เกีย (IKEA) บริษัทเฟอรนิเจอรยักษใหญระดับโลก จากประเทศสวีเดน โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา บริษัทฯได
แจงขาวตอตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการไดมาซึ่งที่ดินของบริษัทรวมทุนใหม บนพื้นที่กวา 250 ไร ยานรังสิต – 
นครนายก เพื่อพัฒนาเปนศูนยการคาแหงใหม ซึ่งจะมีขนาดเชนเดียวกับโครงการเมกา บางนา ที่จะนํามาซึ่งความสามารถใน
การสรางรายไดใหแกบริษัทในระยะยาว 

 
ในปจจุบันมีโครงการทั้งหมด 29 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีพื้นที่เชาทั้งสิ้นจํานวน 409,600

ตารางเมตร โดยรวมพื้นที่เชาจํานวน 180,000 ตารางเมตร ของโครงการเมกาบางนา ซึ่งบริษัทฯยังคงปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยู โดยมุงเนนความเชื่อถือของรานคาและลูกคาตางๆเปนหลัก 

 
บริษัทฯมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,658 ลานบาท มีกําไรสุทธิเทากับ 512 ลานบาท ลดลง 889 ลานบาท หรือลดลง 

63% จากปที่แลว เนื่องจากในไตรมาสแรกของป 2555 บริษัทฯมีการบันทึกรับรูมูลคายุติธรรมของโครงการเมกาบางนา 
เปนจํานวนเงิน 995 ลานบาท ซึ่งในขณะที่ตลอดป 2556 นี้มีการบันทึกรับรูมูลคายุติธรรมของโครงการเมกาบางนา เปน
จํานวนเงิน 174 ลานบาท 

 
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางผลกําไรที่ดีและผลตอบแทนที่ย่ังยืนใหแกผูถือหุนในระยะยาว การพิจารณาที่จะสราง

โครงการใหมๆ บริษัทฯจึงตองใชความรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับใหคุมกับเงินทุน ทั้งนี้การทํางานของ
คณะกรรมการยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การบริหารจัดการที่มีคุณภาพอยางมืออาชีพดวยความโปรงใสในหลัก
จริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชนของทุกฝาย บริษัทฯจึงมุงเนนการปรับปรุงศูนยการคาเดิมที่มีอยูเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทฯสามารถพัฒนาศูนยการคาของบริษัทฯไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง 
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เรียน ผูถอืหุน บริษทั สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน โดยมี

นางนันทิยา มนตริวัต ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือไดของงบการเงินเปน
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสไบทิพย สุนทรส และนายเดช บุลสุข เปนกรรมการตรวจสอบ 
  

  ในป 2556 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเขารวมการ
ประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดหารือรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน 
และไดแสดงความเห็นรวมทั้งใหขอเสนอแนะอยางอิสระตามที่พึงจะเปน คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานและการใหความเห็น
ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 
ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําป นโยบายบัญชีที่สําคัญ รายการทางการเงินที่มีนัยสําคัญ และจากการพิจารณา
ขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ รวมกับฝายจัดการและผูสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทฯไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได การเลือกใชนโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
ปฎิบัติงานของผูบริหารตามขอเสนอแนะในรายงานดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจําปที่
จัดทําโดยใชหลักเกณฑตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกลาว และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดหารือกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในโดยไมมี
ฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาการตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและ
เหมาะสม 

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ: คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯและ
ติดตามแนวทางการปรับปรุงแกไขของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน: คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญในการพิจารณารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหฝายตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกตองจากแบบแจงรายงานมีสวนไดเสีย
ของกรรมการและผุบริหารในเบื้องตน รวมทั้งใหผูสอบบัญชีสอบทานรายการดังกลาวเปนประจําทุกป ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดพิจารณานั้น เปนรายการที่เขาขายเปนธุรกิจปกติมี
เง่ือนไขการคาที่ถือปฎิบัติโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี: คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานสําหรับป 2556 ซึ่งเปนปที่ 8 ของบริษัทสอบบัญชี แตไดเปลี่ยนผูสอบ
บัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินตั้งแตป 2554 แลว ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระ
เพียงพอ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็นและขอสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบงเปน 6 ดาน ไดแก (1) การสอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทาง
การเงินอยางถูกตองและเพียงพอ (2) การสอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ (4) การพิจารณา
คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และ (6) การจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอและครบถวน 

                                                       
 

        
 
 
 

           (นางนันทิยา มนตริวตั ) 
              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
ทะเบียนบริษัทเลขที่:   0107545000187   
วันจดทะเบียนบรษิัทเปนบริษัทมหาชน: 13 สิงหาคม 2545 
สถานที่ติดตอ: อาคารศูนยการคา เอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศัพท 0-2660-9000      โทรสาร 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-
9030 
Website: www.siamfuture.com 

ทุนจดทะเบียน:  1,316.11 ลานบาท เปนหุนสามญั 1,316.11 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท     
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว:  1,316.02 ลานบาท เปนหุนสามญั 1,316.02 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

วสิัยทศัน 

Unlike other developers, we create a place for people first then for business. 

สมาชกิภาพขององคกรระหวางประเทศ 

บริษัท เปนสมาชกิของสมาคมศูนยการคาระหวางประเทศ International Council of Shopping Centers (ICSC) 

รางวลัเดน 

• ศนูยการคา เจ อเวนวิ ทองหลอ 15 ไดรับรางวัล The Innovative Design and Development of  a 
New Project  จาก International Council of Shopping Centers (ICSC) International Design and Development 
Awards 2006 

• ศนูยการคา ซซูกู ิ อเวนวิ รัชโยธนิ ไดรับรางวัล สถาปตยกรรมสเีขียวดเีดน ประจาํป 2552 จากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ คัดเลือกโดย คณะกรรมาธิการวิชาการ ดานเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม 

บคุคลอางอิง 

1.    นายทะเบยีนหลกัทรพัย 
      บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
      62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 7  
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
      กรุงเทพฯ  10110   
      โทรศัพท 0-2229-2000  
      โทรสาร 0-2654-5642, 5645 

2.   ผูสอบบญัช ี
     นางสาวสกุณา แยมสกุล 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906  
     บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
     ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร  
     179/74-80 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
     เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
     โทรศัพท 0-2344-1000, 0-2286-9999   
     โทรสาร 0-2286-5050 

3.    นายทะเบยีนหุนกู 
      ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
      สํานักพหลโยธิน ชั้น 11 
      400/22 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
      กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท 0-2470-1994 โทรสาร 0-2470-1998 
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งานประจําป 2556 

 กอตั้งบริษัท สย
   ศูนยการคาแบบเป

 

เปดดําเนินการศนู

  และขยายศูนยการ
   รวมทั้งสิ้น 14 แห

 

แปลงบริษัทเปนม

   เปนจํานวน  71 ล
 

จดทะเบียนในตลา

เปดดําเนินการศนู
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   ขายโค
2553  ออกแ

   ขายสิ

   อสังห
       

2554  เปดดาํ

     ซึ่งเปน

   เปดดาํ

     ประเท

2555     เปดดาํ

    
ตราด
เฟอร

2556  รับบริ

งองคกร 

                

วนิว ทองหลอ ซอย15 ได
 Project จาก Internation
national Design and Dev

าเนินการศูนยไลฟสไตล เซ็น

อยาง (Power Center) 1 

และเสนอขายหุนกู 940 ลาน

าเนินการศูนยการคาชุมชน 

ลฟสไตล 1แหง ไดแก ซูซูก ิ

นจดทะเบียนเปน 1,047.09

ตอ 1 หุนใหม เพื่อลงทุนในโ

าเนินการศูนยไลฟสไตล 1 

และเสนอขายหุนกู 500 ลาน

ครงการเขาใหญ มารเก็ต วิ

และเสนอขายหุนกู 1,200 ล

ทธิการเชาศูนยการคา ซูซูกิ

หาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล

าเนินการศูนยไลฟสไตล 1 

นศูนยการคาแนว Art Villag

าเนินการ อิเกีย สโตร บาง

ศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกา

าเนินการศูนยการคา เมกา 
 กม.8 เมื่อวันที่ 5 พฤษภา
นิเจอรระดับโลก จากประเท

รหิารศนูยการคาอมิเมจิน้ วิ

SIAM FUTUR

รับรางวัล The Innovativ
al Council of Shopping 
velopment Awards 2006

นเตอร 1 แหง ไดแก ดิ อเว

 แหง ไดแก เขาใหญ มารเก็

นบาท ไดอันดับความนาเชื่อ

 1 แหง ไดแก มารเก็ตเพลส

 อเวนิว รัชโยธิน 

 ลานบาท โดยจัดสรรใหแก

โครงการบางนา รวมทุนกบั

แหง ไดแก นวมินทร ซิตี้ อ

นบาท ไดอันดับความนาเชื่อ

วลิเลจ  

านบาท ไดอันดับความนาเชื

ก ิอเวนิว รัชโยธิน เขากอง

ล็กซ ไลฟสไตล (MJLF) เป

แหง ไดแก เฟสติวัล วอลค

ge 

นา ศูนยจําหนายเฟอรนิเจอ

ายน 2554 

บางนา ศูนยการคาแนบรา
าคม 2555 โดยรวมทุนกับ 
ทศสวีเดน ในชื่อ อิเกีย 

วลิเลจใหกบัมหาวทิยาลยักร

RE DEVELOPMEN

ve Design and Developm
 Centers (ICSC) 
6 

วนิว พัทยา,ศูนยรวมสินคา

กต็ วิลเลจ 

อถือ BBB+ 

ส นวมินทร และ  

กผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1 ห

ับ IKEA 

อเวนิว เกษตร-นวมินทร 

อถือ BBB+ 

ชื่อถือ BBB 

ทุนรวมสิทธิการเชา  

ปนระยะเวลา 30 ป 

ค บนถนนเกษตร-นวมินทร 

อร อิเกียแหงแรกใน 

บขนาดใหญ บนถนนบางน
บริษัท อิคาโน จํากัด ซึ่งเป

รุงเทพ 

T PLC 

หนา 7 

ment of  a 

 

หุน 

 

า-  
ปนบริษัท



                               SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

 

รายงานประจําป 2556 หนา 8 

    
FFiinnaanncciiaall  HHiigghhlliigghhttss  

 

บรษิัท สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
Siam Future Development Public Company Limited 

 

งบการเงินรวม 
สาํหรับป สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

For the fiscal year ended 31 December 2013 
 

หนวย:ลานบาท  ป 2555 ป 2556 
การเปลี่ยนแปลง

ป 2555‐2556 

Million Baht Year 2012 Year 2013 
Change in 

Year 2012-2013 
สินทรัพยรวม (Total Assets) 11,430.08 12,002.86 5.0% 
หนี้สินรวม (Total Liabilities) 5,526.85 5,572.50 0.8% 
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) 1,169.88 1,316.11 12.5% 
สวนของผูถือหุน (Shareholders' Equity) 5,903.23 6,430.36 8.9% 
รายไดรวม (Total Revenues) 2,441.70 1,657.91 -32.1% 

กําไรสุทธิ (Net Profit) 1,400.91 511.86 -63.5% 
มูลคาหุนตามบญัชี (บาท) 4.71 4.51 -4.2% 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.13889 0.13889   

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 57.37% 30.87%   

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 28.89% 8.83%   

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) 14.18% 6.24%   
อัตราหนี้สินที่มภีาระตองชําระดอกเบี้ยตอทุน 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 

0.33  0.33 
  

พื้นที่ใหเชา (Gross Leasable Area-sq.m.) 409,600 409,600   

 
 
 
                                                           
หมายเหต ุ
1.มูลคาหุนตามบญัชี หมายถึง สวนของผุถือหุนบริษัทใหญ/จํานวนหุนสามัญ 
2.รายไดรวมและกําไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากในป 2555 มีการรับรูกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของศูนยการคา 
เมกาบางนา  
3.เพื่อนําเสนอตอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติการจายหุนปนผลในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลคิดเปน 0.125 บาทตอหุนและจายปนผล
เปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01389 บาท รวมจายปนผลทั้งสิ้น 0.13889 บาทตอหุน

จุดเดนทางการเงนิ 

 

2 

1  

3 

 

2 
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สินทรัพยรวม (Total Assets) หนี้สินรวม (Total Liabilities) 
        ลานบาท         ลานบาท 

  
สวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity) รายไดรวม (Total Revenues) 

        ลานบาท         ลานบาท 

  
กําไรสุทธิ (Net Profit) พื้นที่ใหเชา (Gross Leasable Area) 

        ลานบาท       ตารางเมตร 

  
 

หมายเหตุ : ป 2553 บริษัทไดมีการเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จึงทําให
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น
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ในป 2553 บริษัทฯไดเริ่มใชตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดย
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทถือครองเปนเจาของเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา จะตองแสดงมูลคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ เพื่อใหมูลคายุติธรรมสะทอนถึงสภาพตลาดที่แทจริง ซึ่งมูลคายุติธรรมดังกลาวคํานวณไดจากการประมาณ
กระแสเงินสดตลอดอายุสัญญาเชาคิดลดมาเปนมูลคาปจจุบัน ซึง่ตามวิธีมูลคายุติธรรมนี้ บริษัทตองประเมินมูลคายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับทุกศูนยการคาของบริษัท แลวนํามาเปรียบเทียบกบัมูลคาทางบัญชี (Book 
Value) ทุกป     
 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพยรวม 

 ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมทัง้สิ้น 12,003 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 573 
ลานบาทหรือรอยละ 5 รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 37 ลานบาท โดยนําเงินดังกลาวมาลงทุนในเงินทุน
ชั่วคราวประเภทกองทุนเปดบางสวน 

รายการสวนไดเสียในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 590 ลานบาท หรือรอยละ 23 มาจาก
โครงการเมกาบางนาจํานวน 292 ลานบาท  โดยบริษัทบันทึกรบัรูกําไรตามอัตราสวนการถือหุนรอยละ 49 จากผลการ
ดาํเนินงานปกติเปนจํานวน 118 ลานบาท และกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
ป 2555 จํานวน 174 ลานบาท นอกจากนี้บรษิัทไดลงทุนในกิจการรวมคาใหมคือ บริษัท นอรธ บางกอก ดีเวลอปเมนท 
จํากัด จํานวน 343 ลานบาท ซึ่งเปนการรวมลงทุนกับ บริษัท อิคาโน จํากัด (IKANO PTE., LTD) บริษัทมีสัดสวนการถือ
หุนในกิจการรวมคาดังกลาวรอยละ 49 

 
 
หนี้สินรวม 
            ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 46 ลาน

บาทหรือรอยละ 1 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งสุทธิกับการชําระคืนในระหวางป  

ป 2556 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง( Current Ratio) เทากับ 0.33 เทา เพิ่มขึ้นจากป 
2555 มาจากการชําระคืนหุนกูทีค่รบกําหนดในระหวางป 2556 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (Debt to equity 
Ratio) เทากับ 0.87 และ อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เทากับ 0.33  
 

สวนของผูถือหุน 

 บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 6,430 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 
จํานวน 527 ลานบาทหรือรอยละ 9 โดยมาจากกําไรสุทธิของกลุมบริษัท 252 ลานบาทและสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา
โครงการเมกาบางนา  291 ลานบาท รวมกับการออกหุนสามัญเพื่อจายหุนปนผลและ เงินปนผลในป 2556

คาํอธบิายและการวเิคราะหฐานะทางการเงนิ 
และผลการดําเนนิงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
   ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 1,658 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 
784 ลานบาทหรือรอยละ 32 โดยเปนการลดลงจากสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาโครงการเมกาบางนาจํานวน 790 ลาน
บาท สาเหตุของการลดลงเนื่องจากป 2555 โครงการเมกาบางนา เริ่มเปดดําเนินการและไดใชมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 
เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมาปรับใชในการบันทึกมูลคายุติธรรมของพื้นที่เชาเปนปแรก  

   คาใชจายรวม 928 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 35 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ประกอบดวยการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนการใหเชาและบริการ 36 ลานบาท หรือรอยละ 7  เปนการเพิ่มขึ้นของคารักษาความปลอดภัยและความ
สะอาดที่มีการปรับคาแรงเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ   คาซอมแซมบํารุงรักษาศูนยการคา เปนตน     คาใชจายในการขาย
เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ลานบาท หรือรอยละ 48  เนื่องจากการทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ รวมกับพันธมิตรทางการคา
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดหารายไดที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการทําสือ่ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคา 

   สําหรับป 2556 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 1 : 3 เพิ่มขึ้นจากป 2555 เพราะมีหุนกูจํานวน
เงิน 1,200 ลานบาท ครบกําหนดชําระในป 2556 โดยในระหวางป 2556 บริษัทเสนอขายหุนกูใหมทดแทนหุนกูเดมิ โดยหุนกู
ใหมมีระยะเวลาชําระคืนในป 2559 และ 2560
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ประวัติความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ   
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศกิจ สุทธ

พงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
ประเภทศูนยการคาแบบเปด  

ในป 2538  บริษัทไดเปดดําเนินการโครงการมารเก็ตเพลส บางบอน ซึ่งเปนศูนยการคาชุมชน (Neighborhood 
Shopping Center) 1 แหงแรกของบริษัท โดยมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก (Anchor) 

ในป 2539 บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 2 และ 3 ไดแก โครงการมารเก็ตเพลส ประชาอุทิศและ
มารเก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 โดยปจจุบันมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต และ ท็อปส มารเก็ต เปนผูเชาหลัก ตามลําดับ 

ในป 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาทเปน 20 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท  
และตอมาบริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 4 ที่ถนนสุขุมวิท 71 (คลองตัน) ในป 2541 โดยมี จัสโก
ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก 

ในป 2543 บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ใหแก บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจใหบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนตภายใตชื่อ “บี-ควิก (B-Quik)” จํานวน 14 สาขา  โดยบริษัทพัฒนาเปนศูนย
สะดวกซื้อ (Convenience Center)2 2 แหง และรานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)3 8 แหง สวนอีก 4 สาขาไดใช
พื้นที่ในบริเวณศูนยการคาชุมชนของบริษัท 4 แหงที่ไดเปดทําการไปแลว 

ในป 2545 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 150 ลาน
บาท มีทุนชําระแลว 71 ลานบาท พรอมทั้งเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 5 ที่ซอยทองหลอ โดยมี    ท็อปส มาร
เก็ต เปนผูเชาหลัก ภายใตชื่อโครงการมารเก็ตเพลส ทองหลอ 

ในป 2546 เดือนมีนาคม บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 6 ไดแกโครงการมารเก็ตเพลส          
ทุงมหาเมฆ โดยมี ท็อปส มารเก็ต เปนผูเชาหลัก และในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจาก
เจาของที่ดิน บริเวณทองหลอซอย 15 เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 7 ของบริษัท  นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน  
และ ตุลาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบริษัท
เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  (มหาชน) ในราคา 3.99 บาท และไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 142,499,935 หุน ใหแกผูถือ
หุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 1.5 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท ในเดือน ธันวาคม 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชา
ที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน บริเวณถนนแจงวัฒนะ เพื่อกอสรางศูนยการคาชุมชนแหงที่ 8 ของบริษัท 

บริษัทไดรับอนุมัติยายหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย MAI เปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย SET เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2546 

 
 

 
หมายเหต ุ
1 ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center) คือ ศูนยการคาแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่ออกแบบเพื่อใหความสะดวกแก
ผูบริโภคในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือสิ่งของที่ใชประจําวัน มีพื้นที่ประมาณ 3-5 ไร และมีขนาดพื้นที่ใหเชา
ประมาณ 2,700-14,000 ตารางเมตร สิ่งดึงดูดผูบริโภคใหเขามาที่ศูนยสวนใหญจะเปนผูเชาหลัก ประเภทซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา 
นอกเหนือจากนี้ยังมีจะมีรานคาปลีกตางๆ อยูภายในบริเวณศนูยการคาชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ราน เชน รานอาหาร รานขายยา รานให
เชาวีดีโอ รานซักรีด รานทําผม รานขายดอกไม และธนาคาร เปนตน  ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 40,000 คน
ตอวัน ภายในรัศมปีระมาณ 3 – 5 กิโลเมตร    

2 ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) คือ ศูนยการคาขนาดเล็กมีพื้นทีป่ระมาณ 1 ไร อยูติดถนนใหญ หรือซอยหลัก มีที่จอดรถในบริเวณ
ประมาณ 3-10 คันเทานั้น มีผูเชาพื้นที่ (Tenants) 2-3 ราย เชน ศูนยบรกิารซอมและจําหนายอะไหลรถยนต (Auto Service Center) ราน
สะดวกซื้อ (Convenience Store) รานใหเชาวีดีโอ และ/หรือ โรงเรียน เปนตน 

3 รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) คือ รานคาปลีกรานเดียว พืน้ที่ประมาณ 1/2 ไร อยูติดถนนใหญ หรือซอยหลัก มีผูเชาพื้นที่ 
(Tenant) 1 ราย เชน ศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต รานสะดวกซื้อ หรือรานคาปลีก เปนตน 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 



                               SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

 

รายงานประจําป 2556 หนา 13 

            ในป 2547 บริษัทไดเปดศูนยการคาแหงใหม 5 แหง ดังนี้ ศูนยการคาแฟมมิลี่ เซ็นเตอร แจงวัฒนะ , ศูนยสะดวก
ซื้อ ลาดพราว ซอย 120, ศูนยเมเจอรซีนีเพล็กซ ฉะเชิงเทรา, ศูนยการคาไลฟสไตล 1 J Avenue ทองหลอ ซอย 15, 
ศูนยการคาชุมชน ปยรมย เพลส สุขุมวิท 101/1 

ในป 2548 บริษทัไดเปดศูนยการคาแหงใหม จํานวน 3 แหง ดังนี้ ศูนยสะดวกซื้อ วังหิน, ศูนยการคา เพชรเกษม 
พาวเวอร เซ็นเตอร โดยเปนศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 2 มี เมเจอร ซีนีเพล็กซ, บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร, อินเด็กซ ลิฟวิ่ง-
มอลล และโฮมเวิรค เปนผูเชาหลัก, ศูนยการคา เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร โดยเปนศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 2 มี บิ๊กซี 
ซูปเปอรเซ็นเตอร และ อินเด็กซ ลิฟวิ่ง มอลล เปนผูเชาหลัก นอกจากนั้นในเดอืนเมษายน ปเดียวกันนี้ บริษัทไดออกและ
เสนอขายหุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตน จํานวน 1,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
ทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท อายุ 5 ป เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบนั โดยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+ (tha) จาก
บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

 ป 2549 ที่ประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 424,117,769 บาท 
เปน  533,947,769 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ในสัดสวน 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เสนอขายราคา
หุนละ 5 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบยีนเพิ่มทุนชําระเปน  508,941,438 บาท 
  ระหวางป 2549 บริษัทไดเปดศูนยการคาเพิ่ม จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, 
ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร ลา วิลลา พหลโยธิน, และ ศูนยเอนเตอรเทนเมนท (Urban Entertainment Center)3 ดิ เอสพละ
นาด รัชดาภิเษก  
 ในป 2550 บริษัทไดเปดศูนยการคาแหงใหม 2 แหง ไดแก ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร ดิ อเวนิว พัทยา โดยมี โรง
ภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ, เมเจอร โบวล, วิลลา มารเก็ต และ แคลิฟอรเนีย ฟตเน็ส เปนผูเชาหลัก, ศูนยรวมสินคา
เฉพาะอยาง (Power Center) เขาใหญ มารเก็ต วิลเลจ โดยมี เทสโก โลตัส เปนผูเชาหลัก และในเดือนสิงหาคมปเดียวกันนี ้
บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 940,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คดิเปนมลูคารวมทั้งสิ้น 940 
ลานบาท อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน โดยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
BBB+ (tha) โดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

ในป 2551 บริษทัไดเปดศูนยการคาแหงใหม 2 แหง ไดแก ศูนยการคาชุมชน มารเก็ตเพลส นวมนิทร (สุขาภิบาล 
1) โดยมี บิ๊กซี มารเก็ต เปนผูเชาหลัก, ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมี วิลลา มารเก็ต เปนผูเชาหลัก 

ในป 2552 บริษทัไดเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในสดัสวน 1 หุนเดมิ ตอ 1 หุนใหม จํานวน 513.15 ลานหุน ที่ราคา
หุนละ 1.20 บาท เพื่อนําเงินเพิ่มทุนมาลงทุนในบริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนการรวมทุนกับ IKEA โดยมีทุน
จดทะเบียน 1,047.09 ลานบาท และทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,026.30 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัท ไดออกและเสนอขาย
หุนกู จํานวน 500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมลูคารวมทั้งสิ้น 500 ลานบาท อายุ 3.5 ป ครบ
กําหนดไถถอนวนัที่ 15 มีนาคม 2556  

บริษัท ไดเปดดําเนินการศูนยการคาแหงใหม ไดแก ศูนยไลฟสไตล เซ็นเตอร นวมินทร ซิตี้ อเวนิว บนถนนเกษตร-
นวมินทร โดยมี วิลลา มารเก็ต เปนผูเชาหลัก และบริษัท ไดขายโครงการ เขาใหญ มารเก็ต วิลเลจ ใหแก บริษัท เอกชัย 
ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด (เทสโก โลตัส) ซึ่งเปนผูเชาหลักของโครงการ 

 

 

 

หมายเหต ุ
1 ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center) คือ ศูนยการคาที่มีผูเชาหลกัเปนซูเปอรมารเก็ต และมีรานที่ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวัน  
ไดแก โรงภาพยนตร, โบวลิ่ง, รานอาหาร, รานเบเกอรร่ี, รานขายผลิตภัณฑเสริมความงาม, โรงเรียนดนตรี  และมีพื้นที่เปดโลง  
2 ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) คือ ศูนยการคาขนาดใหญทีม่ีผูเชารายใหญตั้งแต 2 รายขึ้นไปและเปนรานคาที่มีความ ชํานาญ
และมีจุดเดนดานใดดานหนึ่ง เชน รานขายของตกแตงบาน,  รานขายอุปกรณกอสราง และตกแตงบาน เปนตน 
3 ศูนยเอนเตอรเทนเมนท (Urban Entertainment Center) คือ ศูนยรวมความบันเทิงขนาดใหญที่มีผูเชาหลักเปนโรงภาพยนตร, โบวลิ่ง, 
ลานไอซ เสกต็,  โรงละครเวที และรานคาที่ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวันของคนรุนใหม 
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ป 2553 บริษัท ไดออกและเสนอขายหุนกู จาํนวน 1,200 ลานบาทในเดือนกรกฎาคม และไดใหสทิธิการเชา

โครงการ ซูซูก ิอเวนิว รัชโยธิน สําหรบัพืน้ที่ใหเชาระยะสัน้ จํานวน 11,109 ตร.เมตร แกกองทุนรวมสทิธิการเชา
อสังหารมิทรัพย เมเจอร ซีนเีพล็กซ ไลฟสไตล (MJLF)  

ป 2554 บริษัท ไดเปดดําเนินการศนูยการคาแหงใหม จํานวน 1 โครงการ ในเดอืนกันยายน ไดแก ศนูยไลฟ
สไตล เซ็นเตอร เฟสติวัล วอลค ซึ่งเปนพืน้ที่สวนขยายของโครงการ นวมินทร ซิตี้ อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมิ
นทร โดยมีคอนเซ็ปตใหม Art Village และในเดือนพฤศจิกายน อิเกีย สโตร พื้นที่ใหเชา 40,000 ตร.เมตร ไดเปด
ดําเนนิการ นอกจากนี้ จากเหตุการณอทุกภยัชวงปลายป 2554 นั้น ศูนยการคาของบริษัท ไดรบัผลกระทบจาก
การไมสามารถเปดใหบริการได 5 แหง แตทรพัยสินของบรษิัทไมไดรับความเสียหาย 

ป 2555 บริษัท ไดเปดดําเนินการศูนยการคาขนาดใหญ จํานวน 1 โครงการ คือ ศูนยการคาเมกาบางนา 
บรเิวณถนนบางนา-ตราด กม.8 เปดดําเนนิการในเดอืน พ.ค. 55 ศนูยการคาเมกาบางนา บริษัทไดรวมทุนกับ 
บริษัท อิคาโน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเฟอรนเิจอรระดับโลก จากประเทศสวเีดน โดยมีศนูยจาํหนายเฟอรนิเจอรอเิกีย 

(IKEA Store) และยังเปนศนูยการคาจําหนายสนิคาหลากหลาย โดยมีผูเชาหลัก อาท ิโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ
, บิก๊ซี, โฮมโปร, โรบนิสนั มีพืน้ทีใ่หเชารวมทัง้โครงการกวา 180,000 ตร.เมตร 

ป 2556 บริษทัไดรับบรหิารศนูยการคา อิมเมจิ้น วิลเลจ ของมหาวทิยาลยักรุงเทพโดยเปดดําเนนิการใน
เดือน เมษายน 2556 โดยมีผูเชาหลักคอื เซเวน-อีเลเวน และมีพื้นที่เชา 3,806 ตร.เมตร 

ปจจุบนั บริษัท มีพืน้ทีใ่หเชา ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 เปนจํานวน 409,600 ตร.เมตร  
 

โครงสรางรายได 
รายไดจากคาเชาและคาบรกิารของผูเชาหลกั และ ผูเชารายยอยของบริษัท ปพ.ศ. 2554-2556 

ลกูคา 
2554 2555 2556 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

1. ผูเชาหลัก 273.29 36.99% 230.66 29.27% 210.55 27.49% 

2. ผูเชารายยอย 465.52 63.01% 557.26 70.73% 555.46 82.51% 

รวม 738.81  100.00% 787.92 100.00% 766.01* 100% 
 

 
หมายเหตุ: ลูกคาผูเชาพื้นที่หลักหมายถึง ลูกคาหลักตามตารางรายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบนัจาํนวน  
            28 โครงการ ไมนับรวมศูนยการคาเมกาบางนา (เกี่ยวกับพืน้ที่ และอัตราการเชาพื้นที่) ในหนา 15-16 
           *ในป 2556 บริษัทฯ ไมไดรับรายไดจากผูเชาหลัก คือ California fitness เปนจํานวนเงิน 19.25 ลานบาท 
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รายละเอยีดของโครงการทีเ่ปดดาํเนนิการอยูในปจจบุันจาํนวน 29 โครงการ  
(เกีย่วกบัพื้นที่ และอตัราการเชาพืน้ที)่ 

Details of the 29 Existing projects (Rental Area and Occupancy Rate) 

  ศนูยการคา ผูเชาหลกั รปูแบบ 

พืน้ทีใ่หเชา
ทัง้หมด 

อตัราการ
เชาพืน้ที ่ 

(ตารางเมตร) (%) 

  Shopping Center Anchor Tenants 
Type of Shopping 

Center 

Gross 
Leasable 

Area (Sq.m.) 

 
Occupancy 
Rate (%) 

1 มารเก็ต เพลส บางบอน Max Valu Supermarket ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

7,206 91 

(บางบอน: Bangborn) 

2 มารเก็ต เพลส ประชาอุทิศ Jusco Supermarket ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

6,174 98 

(ประชาอุทิศ: Pracha Utit) 

3 มารเก็ต เพลส สขุาภิบาล 3  Tops Market ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

6,725 96 

(สุขาภิบาล 3: Sukaphiban 3) 

4 มารเก็ต เพลส ทองหลอ  Tops Market ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

3,644 100 

(ทองหลอ ซอย 4: Thonglo 4) 

5 มารเก็ต เพลส ทุงมหาเมฆ  Tops Market ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

2,877 100 

(ทุงมหาเมฆ: Thungmahamek) 

6 ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ  Major Cineplex, Villa 
Market, 

ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) 

21,031 79 

(The Avenue Chaeng Watthana)  Lemon Farm 

7 ปยรมย เพลส (Piyarom Place) Tops Supermarket ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

7,588 99 

8 สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 11 
(ฉะเชิงเทรา: Cha Choeng Sao) 

Major Cineplex ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 
(Power Center) 

8,408 100 

9 สยามฟวเจอร ชอปปงเซ็นเตอร   Villa Market ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) 

7,765 100 

เจ อเวนิว (ทองหลอ ซอย 15) 

J Avenue (Thonglo 15) 

10 สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 8  B-Quik ศูนยสะดวกซื้อ 
(Convenience Center) 

535 100 

(วังหิน: Wanghin) 

11 สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 10 Tesco Lotus Express ศูนยสะดวกซื้อ 
(Convenience Center) 

643 100 

(ลาดพราว ซอย 120: Ladprao 120) 

12 สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร 12  Tesco Lotus Express ศูนยสะดวกซื้อ 
(Convenience Center) 

988 100 

(วังหิน 2: Wanghin 2) 

13 บางแค (Bangkae) Seacon Square เชาที่ดิน 364 100 
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14 เหมงจาย (Meng Jai) B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

465 100 

15 พหลโยธิน กม. 27 (Phahonyothin 
K.M.27) 

B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

433 100 

16 รัชดา-หวยขวาง (Ratchda-Hauy 
Kwang) 

B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

314 100 

17 ทาพระ (Ta Pra) B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

355 100 

18 สาทร (Sathorn) B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

314 100 

19 รัชดา-พระราม 3 (Ratchada-Rama III) B-Quik รานคาปลีก (Stand-Alone 
Retail Store) 

343 100 

20 เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร Big C, Index, HomeWork,  ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 
(Power Center) 

43,735 100 

(Petchkasem Power Center) Major Cineplex 

21 เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร  Big C, Index ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง 
(Power Center) 

15,074 100 

(Ekkamai Power Center) 
22 ลา วิลลา (พหลโยธิน) Villa Market ศูนยการคาไลฟสไตล 

(Lifestyle Center) 
5,330 98 

La-Villa (Phahonyothin) 
23 ดิ เอสพละนาด รชัดาภิเษก 

(Esplanade Ratchadapisek) 
Major Cineplex, Blu-o 

Bowl,Ratchadalai Theatre, 
WE fitness Society, 

Tops Market,  
Sub-Zero Ice Skate 

ศูนยเอนเตอรเทนเมนต 
(Urban Entertainment 

Center) 

43,241 98 

24 ดิ อเวนิว พัทยา            
(The Avenue Pattaya) 

Major Cineplex, Major 
Bowl, Villa Market 

ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) 

22,403 87 

25 มารเก็ต เพลส นวมินทร  Big C Market ศูนยการคาชุมชน 
(Neighborhood Center) 

4,175 96 

(Market Place Nawamin ) 
26 ซูซูก ิอเวนิว รัชโยธิน  Villa Market ศูนยการคาไลฟสไตล 

(Lifestyle Center) 
3,904* 100 

(Suzuki  Avenue Ratchayothin) 

27 นวมินทร ซิตี้ อเวนิว  Villa Market ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) 

7,891 94 

(Nawamin City Avenue) 

28 นวมินทร เฟสติวัล วอลค Bosch ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) 

7,675 85 

(Nawamin Festival Walk) 

29 เมกาบางนา (Megabangna) IKEA, Major Cineplex, Major 
Bowl, Sub-Zero Ice Skate, 
Big C, HomePro, Robinson 

ศูนยการคาขนาดใหญ 
(Super Regional Mall) 

180,000 100 

  รวม (Total)     409,600 97 

หมายเหตุ  : ขอมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556  
     โครงการลําดบัที่ 14-19 เชาพืน้ที่โดยเปนศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต บี-ควิก แตเพียงผูเดียว
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บริษทั สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกดั บริษทั สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกดั ((มหาชนมหาชน))  
  
  

 
 

 
 
 

  

  
 
 

 

 
 
  
 
 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัยอยและบรษิทัในเครอื 

บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท 

49% 

74% 

100% บจ.สยามฟวเจอร  
แมเนจเมนท 

บจ.รัชโยธิน อเวนวิ 
แมเนจเมนท 

บจ.นอรธ บางกอก  
ดเีวเลอปเมนท 

บจ.เอสเอฟ  
ดเีวลอปเมนท 

บจ.เพชรเกษม  
พาวเวอรเซน็เตอร 

บจ.เอกมยั ไลฟสไตล 
เซ็นเตอร 

บจ.สยามฟวเจอร 
พรอ็พเพอรตี ้

บจ.รัชโยธิน อเวนวิ 
 

49% 

51% 

50% 

100% 

50% 
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อปุทานตลาดศนูยการคาชมุชนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร 

จากการกระจายตัวอยางรวดเร็วของโครงการที่ใชรูปแบบศูนยการคาชุมชน (Community Mall) ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให
ความสะดวกกับผูบริโภคที่ตองการความรวดเร็ว ใชเวลาไมนานในการเขามาใชบริการ แตสามารถมาใชบริการไดบอยครั้ง 
เนื่องจากมีที่จอดรถสะดวก เขาถึงรานคาไดทันที และเปนทางผานกอนกลับที่พักอาศัยสําหรับการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งใน
ไตรมาสสุดทายป พ.ศ. 2556 มีโครงการที่คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ 83,816 ตารางเมตร แตอยางไรชวงเวลาดังกลาวอาจมี
การปรับเปลี่ยนดวยสถานการณหลายประการจากสถานการณดานแรงงาน เงินทุน และการเมือง 

 ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินการรุกขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็ก สามารถแบงได ดังนี้ 

• รานคาปลีกสะดวกซื้อ (Convenience Store) ยังคงเปนรูปแบบรานคาปลีกสมยัใหมขนาดเล็กทีผู่ประกอบการตางให
ความสนใจและรุกขยายสาขาใหครอบคลุมพื้นที่อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากปจจุบัน มีผูประกอบการรายใหม หรือ
ผูประกอบการคาปลีกในรูปแบบอื่นๆ ไมวาจะเปนไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หรือแมแตผูขายสินคาอุปโภคบริโภค
ก็หันมารุกขยายตลาดคาปลีกขนาดเล็กกันมากขึน้ โดยเฉพาะการรุกขยายสาขาไปยังตางจังหวัด ซึ่งสอดคลองไปกับ
การขยายตัวของความเปนเมืองที่มุงออกสูตางจังหวัดมากขึ้น (Urbanization)  

• รานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็กแบบผสมผสาน (Mix-Concept) ก็เปนอีกหนึ่งรูปแบบที่เปนการแตกกลุมธุรกิจใหมีความ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและกลุมลูกคาเปาหมายเปนหลกั เชน ซูเปอร-คอนวีเนี่ยน สโตร (Super-
Convenience Store) มีจุดเดนคือ เปนรานคาปลีกสะดวกซื้อขนาดเล็กที่นอกจากจะมีการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
แลว ยังมีการเพิ่มในสวนของโซนอาหารสดเขาไปดวย เชน ผัก ผลไม โดยยังคงเนนตอบโจทยพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เนนความสะดวกสบาย ซึ่งรูปแบบนี้ ปจจุบันผูประกอบการคาปลีกรายใหญหันมาใหความสนใจมากขึ้น และ
กําลังเริ่มทดลองทําตลาด โดยเนนจับกลุมคนเมอืงที่มีกําลังซื้อสูง 

• พื้นที่คาปลกีสนบัสนุน(On-Site Retail Space) ไมวาจะเปนสถานีบริการน้ํามนั หรือคอนโดมิเนียม การรวมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจนับเปนอีกหนึง่วิธี ที่นอกจากจะชวยลดตนทุนและลดระยะเวลาในการหาทําเลที่ตั้งใหมแลว หาก
ผูประกอบการไดพันธมิตรที่มศีกัยภาพและมีเครือขายครอบคลุมเกือบทกุพื้นที่ซึง่มีฐานลูกคาเดมิอยูแลว ก็นาจะชวย
ลดตนทุนในสวนของการทําการตลาดลงได ซึ่งปจจุบันสถานีบริการน้ํามัน หรือคอนโดมิเนียมก็ยังคงมีแนวโนม
ขยายตัวจํานวนมาก อีกทั้งภายหลังจากการเปดเสรี AEC ในป 2558 การจับมือรวมกับพันธมิตรยังสามารถสราง
ความแข็งแกรงและสรางโอกาสทางการแขงขันใหกับผูประกอบการคาปลีกไดมากขึ้น คาดวากลุมนี้จะเปนกลุมที่เติบโต
เร็วที่สุดในปหนา 

จากการขยายตัวของศูนยการคาชุมชน (Community Mall) อยางตอเนื่อง สงผลใหธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคามี
แนวโนมที่จะขยายตัวไปในทิศทางเดียว มีผูคาปลกีรายใหมที่สนใจดําเนินธุรกิจในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มเติม เชน โตโยตาทีบี
เอ็น ทีซีซี พรอพเพอตี้เพอรเฟค เคอีแลนด เปนตน สวนผูคาปลีกรายเดิมก็มีแผนที่จะขยายสาขาออกไปอยางมั่นคงเชนกนั ซึ่ง
ผูประกอบการคาปลีกรายเดิมจะปรับเปลี่ยนวิธีการขยายสาขาโดยมีคูคารวมทนุมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทฯที่ไดรับความไววางใจ
และการติดตอจากผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทั้งในและตางประเทศเปนจํานวนมาก และยังคงพัฒนาโครงการศูนยการคาชุมชนที่
มีศักยภาพโดยเนน 3 องคประกอบ กลาวคือ "ทําเลที่ดี" ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจคาปลีกทกุประเภท "แนวคิด" ของ
โครงการที่ชัดเจนมีความแตกตางจากคูแขงขัน สุดทาย "การบริหารแบบมืออาชีพ" 

 ซึ่งโครงการคอมมูนิตี้มอลลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางแสดง โครงการคอมมนูิตี้มอลลในอนาคต ทีค่าดวาจะแลวเสร็จใน ปพ.ศ. 2556-2557 
ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้ง ยาน ขนาดพื้นที ่(ตร.ม.) สถานะ 

ไตรมาส 4 ปพ.ศ. 2556 
The Brio n.a พุทธมณฑลสาย 4 ชานเมอืง 7,634 สรางเสร็จแลว 
Pickadaily Bangkok Areeya Property สุขุมวิท 77 ชานเมอืง 10,000 สรางเสร็จแลว 
The Paseo Town Toyota TBN สุขาภิบาล 3 ชานเมอืง 22,000 สรางเสร็จแลว 
W District Woralak Property สุขุมวิท 69 รอบใจกลางเมอืง 5,000 สรางเสร็จแลว 
The Crystal PTT PTT ชัยพฤกษ ชานเมอืง 9,000 สรางเสร็จแลว 
The Salaya Mall PPM ศาลายา ชานเมอืง 6,064 สรางเสร็จแลว 
A-Link Square Air port Link Square รามคําแหง รอบใจกลางเมอืง 10,820 กําลังกอสราง 
Sport Mall at Parc 
Exo 

Nusasiri เกษตร-นวมินทร ชานเมอืง 4,498 กําลังกอสราง 

Mint Village n.a ติวานนท ชานเมอืง 5,300 กําลังกอสราง 
Qiss Amorn Group พระราม 4 ใจกลางเมอืง 3,500 กําลังกอสราง 

รวม 83,816  
ไตรมาส 1 - 4 ปพ.ศ. 2557 

Market Place 
@Lumpini Township 

LPN+ Siam Future รังสิต ชานเมอืง 5,963 กําลังกอสราง 

The Up n.a พระราม 3 รอบใจกลางเมอืง 6,000 กําลังกอสราง 
Town Square Thanasan Sombat Pattana ปนเกลา รอบใจกลางเมอืง 8,000 กําลังกอสราง 
Market Today n.a กรุงเทพกรฑีา ชานเมอืง 4,750 กําลังกอสราง 
The Tree Bangbon K2B Asset เพชรเกษม 69 ชานเมอืง 9,770 กําลังกอสราง 
The Emerald Emerald  Group คลองหลวง ชานเมอืง 15,000 กําลังกอสราง 
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ที่มา : ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนทจํากัด (มหาชน) 

 
 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้ง ยาน ขนาดพื้นที ่(ตร.ม.) สถานะ 
ไตรมาส 1 - 4 ปพ.ศ. 2557 

Venice Di Iris Iris Group วัชรพล ชานเมือง 9,000 กําลังกอสราง 
Plearnary Mall Plearnary วัชรพล ชานเมือง 28,000 กําลังกอสราง 

The Crystal Ratchapruek KE Land ราชพฤกษ ชานเมือง 50,000 กําลังกอสราง 
ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้ง ยาน ขนาดพื้นที ่(ตร.ม.) สถานะ 
Zy Walk Amornphan Group สามยาน ใจกลางเมือง 24,800 กําลังกอสราง 
I’m Park Grand Uniland สามยาน ใจกลางเมือง 6,000 กําลังกอสราง 
Habit Mall Niche Real Estate ราชพฤกษ ชานเมือง 4,026 กําลังกอสราง 
Metro West Town Property Perfect สาทร/กัลปพฤกษ ชานเมือง 10,458 กําลังกอสราง 
Metro East Town Property Perfect สุขุมวิท 77 ชานเมือง 10,255 กําลังกอสราง 
Haha Market Siam Piwat +MBK ศรีนครินทร ชานเมือง 13,000 กําลังกอสราง 
The Paseo Park Toyota TBN ถนนกาญจนภิเษก ชานเมือง 19,000 กําลังกอสราง 
Maze Thonglor Happy Billion ทองหลอ 4 ใจกลางเมือง 3,000 กําลังกอสราง 
The Jas Wanghin JMART วังหิน ชานเมือง 5,000 กําลังกอสราง 
 รวม 232,022  

เริ่ม 2558 / เตรียมโครงการ 
The Jas Ladplakao JMART ลาดพราว ชานเมือง 10,000 กําลังกอสราง 
The Puyll Saranrat สุขุมวิท 54 ชานเมือง 5,000 กําลังกอสราง 
Canapaya Canapaya Property พระราม 3 ใจกลางเมือง 17,094 วางแผนโครงการ 
Asiatique2 TCC Land เจริญนคร ใจกลางเมือง n.a วางแผนโครงการ 

 รวม 32,094  
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แนวโนมอตุสาหกรรมคาปลกี 
 
                    กวา 10 ปที่ผานมา สัดสวนการใชจายสินคาอุปโภคและบริโภคแทบไมเปลี่ยนแปลง คืออยูที่ประมาณ 35-
40% ของการใชจายทั้งหมดของครัวเรือน แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือประเภทของสินคาที่จับจายใชสอย จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคจะเปลี่ยนไปตาม
อายุของครัวเรือนและระดับรายได ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ จํานวนครัวเรือนที่เปนคูสมรสไมมีบุตรและผูอยูอาศัยคนเดียว
เพิ่มสูงขึ้นมาก ทําใหภาพรวมการซื้อสินคาเปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลดีตอธุรกิจคาปลีก โดยผูบริโภคหันมาซื้ออาหารสําเร็จรูปและ
ทานอาหารนอกบานแทนการปรุงอาหารสดในบาน หรือมีการแวะหยุดพักระหวางทางกอนกลับบานเมื่อเลิกงาน สงผลให
กลุมประเภทธุรกิจคาปลีกสามารถเติบโตและกระจายตัวตามพื้นที่ตางๆไดหลากหลายมากขึ้น แตอยางไรก็ตามทําเลที่ตั้งที่
เหมาะสมของการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกยังคงเปนสิ่งสําคัญที่สุด ไมใชเพียงในแงของจํานวนลูกคา แตกําลังซื้อและความ
สะดวกของทําเลเปนสิ่งสําคัญ  
 ประมาณการเศรษฐกิจป 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มองวา 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 อัตราเงินเฟอเทากับ 2.1-3.1 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 0.6 
ของ GDP  ซึ่งเศรษฐกิจมีศักยภาพขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.011 ซึ่งเปนผลดีตอธุรกิจคาปลีก ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรม
คาปลีกไทย ไดมีการเสนอมาตรการกระตุนการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกใหมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งมีสวนสนับสนุนให
การเติบโตของธุรกิจคาปลีกจะเพิ่มสูงขึ้น โดยรายละเอียดดังนี้ 
 

1. สนับสนุนผูคาปลีกในการลงทุน และสงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
2. กําหนดมาตรการเรงดวนในการลดภาระคาของชีพของประชาชน โดยการกําหนดใหตรึงราคาสินคาจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน หมวดสินคาอาหาร การคมนาคมขนสง และกลุมเชื้อเพลิงที่จําเปน 
3. สงเสริมการคาชายแดน โดยการผอนผันการเปดดานและอํานวยความสะดวก 
4. สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมบรรยากาศในการลงทุน 
5. เปดชองใหธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เขามาดูและกลุม SME  

ซึ่งภาคธุรกิจที่ เขมแข็งเปนกลไกสําคัญที่ทําใหการบริโภคภายในเติบโตอยางตอเนื่อง โดยทั้งนี้ผูคาปลีกไทยยังมี
ความสามารถในการเรียนรูโมเดลรานคาปลีกในตางประเทศมาปรับใชใหเกิดความคึกคักในการซื้อสินคาในปจจุบันอยางเปนที่
ยอมรับ รูปแบบการดําเนินธุรกิจคาปลีกของไทยมีแนวโนมพัฒนาไปตามกระแสโลก รานคาในโครงการมีชองทางการจัด
จําหนายไมใชเพียงหนารานคา มีการขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต ทําใหใชพื้นที่รานคานอยลงสงผลใหโครงการมีความ
หลากหลายของรานคามากขึ้น สวนใหญจะเปนกลุมสินคาฟุมเฟอย แฟชั่น ไลฟสไตล ไมใชสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่ม  
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1 ภายใตเงื่อนไข 
(1) เศรษฐกิจโลกขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 3.5  
(2) การเบิกจายงบประมาณภายใตกรอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและแผนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานไมต่ํากวารอยละ 70 ของการ
จัดหางบประมาณในป 2557  
(3) การเบิกจายงบลงทุนของภาครัฐภายใตงบประมาณรายจายประจําป 2557 ไมต่ํากวาเปาหมายรอยละ 80  
(4) ราคาน้ํามันดูไบเฉลี่ยในป 2557 สูงกวา 105 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล 
(5) ปญหาความขัดแยงทางการเมืองไมมีความรุนแรงจนกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นนักทองเที่ยวและนักลงทุน
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แนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคตจะมีการกระจายตัวของคาปลีกในรูปแบบศูนยการคาชุมชน กระจายตัวเขาไป
ใกลแหลงที่อยูอาศัยที่มีการกระจุกตัวทุกภูมิภาค นอกเหนือจากนี้จะมีศูนยการคาชุมชนหลากหลายประเภทมากขึ้น เชน 
ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ (Community Center) ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) ศูนยการคาไลฟสไตล 
(Lifestyle Center) ศูนยการคาของผูผลิต (Factory Outlet Center) ตามความตองการที่หลากหลายมากขึ้นของ
ผูบริโภคในแตละพื้นที่ โดยปจจุบันผูพัฒนาคาปลีก ไดเห็นถึงความสําคัญของปญหาอยางหลาย เชน  ปญหาดานการขาด
ประสบการณและการขาดความรู ปญหาดานการเลือกทําแลที่ตั้งปญหาดานการออกแบบ ปญหาดานความนาเชื่อถือ ปญหา
ดานการหาพันธมิตร ปญหาดานการสรางเง่ือนไข ปญหาดานการตลาด ปญหาดานผูบริการ ปญหาดานภัยธรรมชาติ 
ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ปญหาดานพฤติกรรมผูบริโภค  ฯลฯ ซึ่งปญหาในแตละดานที่
เกิดขึ้นจะมีผลตอการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่งจะสงผลใหตองคํานึงถึงความสําคัญ ดังนี้  

 
• การศึกษารายละเอียด คือ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใหละเอียดเพื่อศึกษาถึงปญหาและหา

แนวทางแกไขปญหากอนการลงทุน  
• การสํารวจ คือ ควรทําการสํารวจพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบกอนการลงทุน เพื่อเปนขอมูล

ในการพิจารณาในดานตางๆและเปนแนวทางการวางแผนในอนาคต  
• การทําวิจัย คือ ควรทําการวิจัยผูบริโภคอยูตลอด ทั้งดานพฤติกรรมของผูบริโภค และทัศนคติของ

ผูบริโภคอยูตลอดเพราะพฤติกรรมผูบริโภคไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด  
• แนวโนมของเทคโนโลยี คือ ควรทําการศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีอยูตลอด เพราะปจจุบันเทคโนโลยีได

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและเทคโนโลยีถือเปนปจจัยสําคัญของคนในยุคปจจุบัน  
• เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ คือ ควรมีการวางแผนรับมือกับเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่ไมมีความ

แนนอน เพื่อใหมีผลกระทบตอธุรกิจนอยที่สุด  
• ภาพพจนและความนาเชือถือ คือ ควรสรางภาพพจนและความนาเชื่อถือที่ดี ทําใหผูบริโภคและรานคา

ปลีกตางๆเกิดความเชื่อมั่นในโครงการและผูประกอบการ 
• บุคลากร คือ ควรคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวของ  

 
    นอกจากนี้ทางผูประกอบการควรมีการวางแผนปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของ ศูนยการคาชุมชนอยู

ตลอดเพื่อใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของผูบริโภครวมถึงรานคาขายปลีก สินคาแบรนดตางๆ ที่รวม
การคา ใหเปนไปแนวทางที่ตองการ รวมไปถึงเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ ในดานตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และรองรับการแขงขันที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
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ความเสี่ยงจากการหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการใหม 
 เนื่องจากที่ดินเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  การจัดหา
ที่ดินในแตละบริเวณที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปได
ในการดําเนินธุรกิจและทางดานการเงิน ไมใชสามารถจะทํา
ไดโดยงาย และโดยเร็ว  ในพื้นที่บางบริเวณอาจจะมีที่ดินที่
มีความเหมาะสมในการทําธุรกิจเหลืออยูไมกี่แหงเทานั้น  
และในการจัดหาที่ดินจําเปนตองมีการเจรจาตอรองกับ
เจาของที่ดินในการขอเชาที่ดินระยะยาว หรือขอซื้อที่ดิน
ซึ่งอาจจะใชเวลา ความพยายาม และเทคนิคในการเจรจา
พอสมควร  โดยเฉพาะที่ดินที่มีเจาของหลายราย ความ
ยากลําบากในการสรุปเง่ือนไขในสัญญาเชาที่ดินหรือ
สัญญาซื้อขายที่ดินยอมมีมากขึ้น นอกจากนี้ การขยาย
สาขาจํานวนมากของผูคาปลีกรูปแบบใหม (Modern 
Trade Retailers) ขนาดใหญ ก็อาจสงผลกระทบให
บริษัทมีความเสี่ยงจากการหาที่ดินเพื่อดํา เนินการ
โครงการใหมเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากผูคาปลีกดังกลาวจะ
เขามาแขงขันในการหาที่ดินกับบริษัท   

 อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
มาหลายป  ทําใหผูบริหารของบริษัทมีทักษะ วิธีการ และ
เทคนิคในการติดตอและเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ และไดรับเง่ือนไขที่ดีในสัญญาเชาที่ดินระยะ
ยาวของทุกโครงการ  นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังไดรับ
การแนะนําที่ดินจากผูคาปลีกที่ตองการเชาพื้นที่ ใน
โครงการใหมๆ ของบริษัท    

       สําหรับการแขงขันในการหาที่ดินกับผูคาปลีก  
บริษัทจะปองกันความเสี่ยงดวยการลงนามในบันทึก
ความเขาใจ (Memorandum of Understanding หรือ 
MOU) กับเจาของที่ดินกอนที่จะทําการเจรจา เพื่อ
ปองกันไมใหเจาของที่ดินเจรจากับผูที่สนใจรายอื่นๆ 
บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมเสนอราคาแกเจาของที่ดิน
เพิ่มขึ้นมาก เพื่อแขงขันกับผูคาปลีกใหไดที่ดินมา เพราะ
ตนทุนที่ดินราคาแพงอาจจะมีผลกระทบตอความเปนไปได
ของโครงการ หรือระดับกําไรของบริษัท  ในทางกลับกัน
บริษัทพยายามที่จะเจรจากับผูคาปลีกที่เขามาแขงขันใน
การหาที่ดิน เพื่อที่จะพัฒนาและบริหารโครงการให 

 
 
 

ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ 
         ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน จะ
เกิดจากคูแขงโดยออมซึ่งไดแก ผูคาปลีกที่ดําเนินการ
พัฒนาและบริหารศูนยการคาเอง โดยอาจจะมีการแขงขัน
กับบริษัทในดานการจัดหาที่ดิน การดึงลูกคาผูบริโภค และ
การจัดหาผูเชาพื้นที่  ในกรณีที่มีการเปดดําเนินการ
ศูนยการคาในบริเวณที่ใกลเคียงกันกับศูนยการคาของ
บริษัท อาจจะทําใหบริษัทมีความเสี่ยงเร่ืองจํานวน
ผูบริโภคที่ลดลง ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของผูคาปลีกที่เชาพื้นที่ของบริษัท  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ตออัตราการเชา และราคาคาเชาและคาบริการ แตจาก
ประสบการณที่ผานมา เนื่องจากที่ตั้งโครงการของบริษัท
ตั้งอยู ในทําเลที่มีศักยภาพ  และพื้นที่ครอบคลุมกลุม
ผูบริโภค (Coverage Area)1 ของศูนยการคาแบบเปด อยู
ในบริเวณ 1-2  กิโลเมตรจากศูนย ซึ่งไมกวางมากนัก 
ดังนั้นบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการมีศูนยการคามา
เปดใหมในบริเวณใกลเคียงมากนัก  อยางไรก็ตามเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาว และเพื่อพยายามรักษาระดับอัตราการ
เชา ราคาคาเชาและคาบริการ  บริษัทไดมีการจัดทําการ
สงเสริมการขายเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหผูเชา
พื้นที่ที่เปนสิ่งดึงดูด (Magnet) เขามาในศูนยเพื่อทําใหมีผู
เชาพื้นที่และผูบริโภคเขามาใชบริการในศูนยการคาของ
บริษัทมากขึ้น    อยางไรก็ดี   ความเสี่ยงในการแขงขัน
ทางธุรกิจจากคูแขงโดยตรงยังคงมีบางแตมีไมมากนัก  
เนื่องจากคูแขงที่ทําธุรกิจศูนยการคาแบบเปด (Open-air 
Shopping Center)2 สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย
ที่ไมไดเปนผูพัฒนาและบริหารศูนยการคามืออาชีพ สวน
คูแขงที่มีเงินทุนจํานวนมาก เชน กลุมดิสเคาทสโตร โลตัส 
และ บิ๊กซี กลุมนี้มีแนวโนมที่จะมุงเนนทําธุรกิจในเฉพาะสวน 
ที่ตนถนัดซึ่งคือการคาปลีกเทานั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่
บริษัทสามารถจะเขาไปตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาพื้นที่ได และจะเปนผูเชาหลักที่มีศักยภาพของบริษัท
ตอไป 

หมายเหต ุ
1 พื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area) หมายถึง 
บริเวณที่เปนที่อยูของผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของผู
เชาพื้นที่ของบริษัท  

2 ศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center) คือ 
ศูนยการคาที่มีพื้นที่ดานหนาเปดโลง และใชเปนที่จอดรถ 
โดยทั่วไปแลวจะมีอาคารสูง1-3 ช้ัน จํานวน 1-3 อาคาร ตั้งอยู
ในแนวตรง รูปตัวแอล (L) หรือรูปตัวยู (U) และไมมีทางเดิน
เช่ือมที่มีการปรบัอากาศระหวาง รานคาปลีก

ปจจัยความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู เ ช าหลัก ใน โครงการ
ศูนยการคาชุมชน 
 ในโครงการศูนยการคาชุมชนของบริษัท ผูเชา
หลัก (Anchor Tenant)1 จะเปนสิ่งดึงดูดผูเชารวม (Co-
Tenants)2 เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของ
การของบริษัท ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่
ผูเชาหลักของบริษัทเลิกสัญญาหรือปดกิจการลงซึ่ง
อาจสงผลใหผูเชาพื้นที่รวมตองยกเลิกสัญญาตามไป
ดวย ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายได
หลักของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทไดเรียกเก็บคาเชา
และคาบริการลวงหนาจํานวนหนึ่งจากผูเชาหลักทุกราย 
และผูเชาพื้นที่รวมบางราย ณ วันที่ทําสัญญาเชาพื้นที่ไป
แลว ทําใหความเสี่ยงดังกลาวนอยลง นอกจากนี้ ใน
กรณีที ่ผู เชาหลักเลิกกิจการเนื ่องจากนโยบายภายใน
ของผู ค าปลีกเอง เช น เซยู ซูเปอรมารเก ็ต (Seiyu 
Supermarket) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูเชาหลักของ
โครงการศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping 
Center)3 สุขาภิบาล 3 เดิม มีนโยบายเลิกดําเนินธุรกิจใน
ตางประเทศ  เซยูไดดําเนินการหาผูเชาพื้นที่รายอื่น (ที่
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท) มาเชาพื้นที่แทน (ปจจุบัน 
ท ็อปส  ซ ูเปอร มาร เก ็ต เป นผู เช าหล ักในโครงการ
สุขาภิบาล3) ทําใหบริษัทก็ยังคงมีรายไดตอเนื่องตอไป  
สําหรับโครงการที ่บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที ่ใหกับ
ศูนยซอมและจําหนายอะไหลรถยนต  (Auto  Service  
Center)  บี-ควิก (B-Quik) จํานวน 7 สาขา บริษัทไดทํา
สัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับเจาของที่ดินทุกราย โดยมี
เง่ือนไขในสัญญาวาบริษัทสามารถที่จะยกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินระยะยาวได ถาบี-ควิกยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กับ
บริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทไมตองแบกรับภาระในการชําระคา
เชาที่ดินตอไปโดยไมมีรายไดจากบี-ควิก  ทั้งนี้ หากผูเชา
พื้นที่เลิกกิจการโดยไมชําระคาเชาและคาบริการ  บริษัท
สามารถยึดพื้นที่คืนเพื่อนําออกใหผูเชาพื้นที่รายอื่นเชา
ตอไป โดยไมจายคืนคาเชาและคาบริการรับลวงหนาแต
อยางใด และบริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญหาในการหาผู
เชาพื้นที่รายใหม โดยเฉพาะผูเชาหลัก เนื่องจากตลาดคา
ปลีกยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และบริษัทยัง
ไดรับการติดตอขอเชาพื้นที่ในศูนยการคาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่ 
 บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาผูเชา
พื้นที่ ในบางโครงการศูนยการคาที่บริษัททําสัญญาเชา
ที่ดินกับเจาของที่ดิน ระยะยาวกวา สัญญาเชาพื้นที่กับผู
เชาหลัก ซึ่งไดแก โครงการบางบอนและประชาอุทิศ 
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินอายุ 30 ป แตทําสัญญาเชา
พื้นที่กับผูเชาหลักอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับเทานั้น  
ดังนั้นในปที่ 15 และ 20 ของโครงการดังกลาว บริษัท
จําเปนตองจัดหาผูเชาหลักรายใหมเพื่อเขามาเชาพื้นที่ตอ
อีก 15 ป และ 10 ป ตามลําดับ แตบริษัทมั่นใจวาบริษัท
ไมมีปญหาในการหาผู เชาพื้นที่รายใหม เนื่องจากใน
ปจจุบันความตองการสถานที่ประกอบการในการทํา
ธุรกิจคาปลีกอยูในระดับสูง และบริษัทยังไดรับการติดตอ
เพื่อขอเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัทอยางตอเนื่อง 
สําหรับโครงการบางบอน ผูเชาหลักเดิม ไดแก จัสโก 
ซุปเปอรมารเก็ต ไดตอสัญญาเชาพื้นที่อีก 15 ป 
           ความเสี่ยงอีกอยางหนึ่ง ไดแกความเสี่ยงใน
การจัดหาผูเชาพื้นที่ใหเต็มโครงการ โดยเฉพาะบางพื้นที่
ในบางโครงการที่ไมเปนที่สนใจของผูคาปลีกมากนัก เชน 
พื้นที่บนชั้น 3 ของอาคาร  อยางไรก็ตาม บริษัทไดแกไข
ปญหาดังกลาวโดยจัดหาผูเชาพื้นที่ที่ไมจําเปนตองใช
พื้นที่บนชั้น 1 และ 2 ซึ่งตองการความเงียบสงบบนชั้น 3 
และคาเชาและคาบริการที่ต่ํากวาชั้น 1 และ 2 เชน ผูเชา 
พื้นที่ที่ทําธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา  โรงเรียนกวดวิชา  
โรงเรียนสอนดนตรี  และโรงเรียนสอนเทควันโด เปนตน   

 
 
หมายเหต ุ
1 ผูเชาหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเชาพื้นที่สวนใหญ
ของโครงการ ซึ่งมักจะเปนซูเปอรมารเก็ต โรงภาพยนตร ราน
เฟอรนิเจอรขนาดใหญ เปนตน  

2 ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) หมายถึง รานคาปลีกตางๆ ที่
เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในศูนยการคาของบริษัท เชน 
รานอาหาร รานเสริมสวย รานขายหนังสือ รานใหเชาวิดีโอ 
โรงเรียน และคลินิก เปนตน 

3 ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center) คือ 
ศูนยการคาแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่ออกแบบเพื่อให
ความสะดวกแกผู บริ โภคในการซื้อสินค าอุป โภคบริ โภค
(Consumer Goods) หรือสิ่งของที่ใชประจําวัน มีพื้นที่
ประมาณ 3-5 ไร และมีขนาดพื้นที่ใหเชาประมาณ 2,700-14,000 
ตารางเมตร สิ่งดึงดูดผูบริโภคใหเขามาที่ศูนยสวนใหญจะเปนผู
เชาหลักประเภทซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา นอกเหนือจากนี้
ยังมีจะมีรานคาปลีกตางๆ อยูภายในบริเวณศูนยการคาชุมชนนี้
ประมาณ 15 – 20 ราน เชน รานอาหาร รานขายยา รานใหเชา
วีดีโอ รานซักรีด รานทําผม รานขายดอกไม และธนาคาร เปน
ตน  ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 
40,000 คนตอวัน ภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร 
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แมวาในบางโครงการของบริษัทจะมีผู เชาเกือบเต็ม
โครงการ เหลือพื้นที่เพียงแคบางหองเทานั้น แตบริษัทมี
นโยบายเขมงวดที่จะคัดเลือกผู เชาพื้นที่ที่ทําธุรกิจไม
แขงขันกับผูเชาพื้นที่เดิม ไมทําธุรกิจที่เปนอบายมุข ไม
สรางผลกระทบตอโครงการหรือผูเชาพื้นที่รายอื่น มี
ฐานะทางการเงินดี และมีความผสมผสานเปนอยางดีกับ
ผูเชาอื่นในศูนยการคา (Tenant Mix) 
 
ความเสี่ยงเนื่องจากตนทุนของที่ดินในการดําเนิน
โครงการใหมเพิ่มขึ้น 
 ในการดําเนินโครงการใหมๆ ตนทุนของที่ดิน
อาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาที่ดิน
ที่สูงขึ้น หรือบริษัทอาจจะจําเปนตองซื้อที่ดิน ในกรณีที่
เจาของที่ดินตองการขายที่ดินมากกวาใหเชาระยะยาว และ
ไมมีที่ดินที่อื่นในบริเวณที่มีศักยภาพในการดําเนินการ
ศูนยการคาดีกวาที่ดนิดังกลาว  
 อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวบริษัทจะเลือก
ดําเนินโครงการศูนยการคาที่มีผลตอบแทนดีเทานั้น  ถา
ตนทุนของที่ดินมีราคาสูงขึ้น บริษัทจะคิดราคาคาเชาและ  

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู แล ะ
ประสบการณ ที่มีจํานวนจํากัด 
 

เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา จําเปนตองอาศัยบุคลากรระดับบริหารที่มี
ความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจดานศูนยการคาเปนอยางมาก ทั้งดานการจัดหา
ที่ ดิ น เพื่ อดํ า เนิ น โครงการ  การออกแบบรูป แบบ 
(Concept) ของโครงการ การจัดหาผูเชาพื้นที่ และการ
บริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง เปนตน ประกอบกับ
การที่บริษัทมีจํานวนพนักงานอยูในระดับที่ไมมากนัก 
ดังนั้น ในกรณีที่มี เหตุการณที่บริษัทตองสูญเสีย
บุคลากรดังกลาวไปหรือมีจํานวนไมเพียงพอ อาจสงผล
ใหบริษัทตองประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจได อยางไร
ก็ตาม บริษัทไดดําเนินการปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม ทําการฝกอบรมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ ทั้งดาน
การอบรมแล ะพัฒนาความรู ร ะหว างปฏิบั ติ ง าน       
(On-The-Job Tranining) และการฝกอบรมนอกสถานที่ 
(Outside Traning) เพื่อทําใหการดําเนินงานของ

คาบริการจากลูกคาผูเชาพื้นที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน เพื่อให
ผลตอบแทนในการดําเนินโครงการใกลเคียงระดับเดิมทํา
ใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการที่
ตนทุนของที่ดินในการดําเนินโครงการใหมเพิ่มขึ้นได จาก
สถานการณกรแขงขันดานคาปลีกที่รุนแรงมากขึ้น ผูคา
ปลีกสวนใหญยอมที่จะจายคาเชาและคาบริการที่สูงขึ้นใน
ทําเลที่โดดเดนที่สุดในบริเวณตางๆ เพื่อยึดพื้นที่และสราง
ความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจคาปลีกตอคูแขงคา
ปลีก 
 
ความเสี่ยงจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนิน
โครงการของบริษัท 
 

ในการดําเนินโครงการตางๆ ของบริษัท บริษัท
ไดทําการเชาที่ดินจากเจาของพื้นที่ ดังนั้น บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากความตอเนื่องของโครงการ เนื่องจาก
ไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน อยางไรก็ตาม สัญญา
เชาที่ดินของบริษัทที่ทําไวกับเจาของที่ดินทั้งหมดเปน
สัญญาเชาระยะยาว 15-30 ป   นอกจากนี้ บริษัทมี
นโยบายที่จะทําการเจรจาเพื่อตอสัญญาเชาที่ดินจาก
เจาของที่ดินออกไปอีกตามความเหมาะสม 

บริษัทเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น และทําใหพนักงานของ 
บริษัทสามารถเขาทําหนาที่ทดแทนกันไดในกรณีที่บริษัท
ตองสูญเสียบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนออกไป  
  นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมให
พนักงานของบริษัทใฝหาความรูในดานการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคา และติดตามแนวโนมธุรกิจคาปลีก
เพิ่มเติม เชน จัดหาหนังสือ วารสาร และเทคนิคๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหพนักงานของ
บริษัทศึกษา เพื่อใหมีความรูที่เพียงพอ และสามารถนํา
ความรูตาง ๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจได 
  

อายุสัญญาเชาที่ดินคงเหลือ  
นับจากวันที่ 31 ธ.ค.56 

พื้นที่ใหเชา  
(ตร.ม.) % 

นอยกวา 5 ป            17,636  4% 

5 - 10 ป            28,983  7% 

มากกวา 10 ป          179,077  44% 

เจาของที่ดิน          183,904  45% 

รวมพื้นทีใ่หเชา       409,600  100% 
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ความเสี่ยงจากความลาชาในการรับชําระคาเชาพื้นที่และ
คาบริการของโครงการตางๆ  
 
 บริษัทมีรายไดหลักจากการใหเชาพื้นที่โครงการ 
ดังนั้นหากผู เชาสวนใหญไมสามารถชําระคาเชาและ
คาบริการไดตามกําหนดระยะเวลา ก็อาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทได
ทําสัญญาเชาระยะยาวกับกลุม ลูกคาโดยเฉพาะผูเชาหลัก 
โดยรับคาเชาและคาบริการลวงหนาจํานวนหนึ่ง ซึ่งทําให
ผูเชาหลักเหลานี้มีภาระที่จะตองจายคาเชาและคาบริการ
สวนที่เหลืออยูไมมากนัก จึงลดความเสี่ยงที่ผูเชาหลักจะ
ไมชําระคาเชาและคาบริการได นอกจากนี้บริษัทจะติดตาม
ดูแลการชําระคาเชาและคาบริการของผูเชาทั้งผูเชาหลัก
และผูเชารายยอยอยางสม่ําเสมอ อีกทั้ง บริษัทยังมีเงิน
ประกันการเชาและบริการที่ไดรับจากลูกคา จํานวน 6-12 

ความเสี่ยงจากการดาํรงอตัราสวนทางการเงนิตาม
ขอกาํหนดสทิธขิองหุนกู 
 

ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก
หุนกูและผูถือหุนกู กําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวน
เงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน ในอัตราสวนไมเกิน1.5 : 1 
ณ วันสิ้นงวดบญัชีของแตละป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 บริษัทมีอัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 0.33 เทา 
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการดํารงอัตราสวนทางการเงิน
ตามขอกําหนดสทิธิของหุนกูนั้น จึงมีนอย  
 
 
 

เดือน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความลาชาหรือคางชําระ
คาเชาและคาบริการ 
 

 

 

 

 
 
 
 



                        SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

 

รายงานประจําป 2556                                                                        หนา 30 
 

บริษทั สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกดั บริษทั สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท จาํกดั ((มหาชนมหาชน))  
  
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

โครงสรางองคกร 

ผูอํานวยการ 

ฝายกอสราง 

Construction 

Division 

Vice President 

ผูอํานวยการ 

ฝายขายและการตลาด 

Leasing & 

Marketing 

Division 

Vice President 

ผูอํานวยการ 

ฝายบริหาร

ศูนยการคา 

Property 

Management 

Vice President 

ผูอํานวยการ 

ฝายการเงิน 

Finance Vice 

President 

ผูอํานวยการ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

Business 

Development 

Division 

Vice President 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร 
CEO

เลขานุการบรษิัท 

Corporate Secretary  

ประธานเจาหนาทีก่ารเงิน 
CFO

รองกรรมการผูจัดการ 
Executive Vice President 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 

Accounting Vice President 

ฝายกฎหมาย 

Legal Department 

ฝายตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board of Directors 

รองกรรมการผูจัดการ 
Executive Vice President 

กรรมการผูจัดการ 
President

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
Senior Vice President 

ผูอํานวยการ 

ฝายบุคคลและธุรการ 

Human Resource 

and 

Administration 

Vice President 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit Committee 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 
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ผูถอืหุน 

กลุมผูถือหุนที่ถอืหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบยีนผูถือหุน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 มีดังตอไปนี ้
 

ชื่อผูถือหุน 1 จํานวนหุน สัดสวนรอยละ 

1 บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป 2         312,110,110 23.72% 

2 LUCKY SECURITIES, INC  3            106,415,827 8.09% 

3 นายนพพร วิฑูรชาติ 81,005,602  6.16% 

4 นายพงศกิจ สุทธพงศ 75,811,226 5.76% 

5 นางสุพรรณ วิฑูรชาติ 29,629,212  2.25% 

6 นางเกศินี  วิฑูรชาติ            27,660,017  2.10% 

7 นางสาวอาทิตยา จันทรประภา            27,334,953  2.08% 

8 นายอัคริม   จันทรประภา            19,979,785 1.52% 

9 นายธนัท พจนเกษมสิน            19,428,919  1.48% 

10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED3            15,637,248  1.19% 

รวม 715,012,899 54.33% 

จํานวนหุนสามญัทั้งหมด 1,316,020,126 100.00% 
 
หมายเหตุ:  1 ผูถือหุนทั้ง 10 รายดังกลาว ไมมีความเกี่ยวของกันตามที่กําหนดไวในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง) อยางไรก็ดี ผูถือหุนหมายเลข 3 และ 5 มีความสัมพันธ
ในฐานะบุตรและมารดา และ ผูถือหุนหมายเลข 3 และ 6 มีความสัมพันธในฐานะหลานและอา ทั้งนี้ ไมมีผูใดมีอิทธิพลตอ
การออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ตางคนตางมีอิสระในการออกเสียง 

2 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ไดสงบุคคลเขาเปนกรรมการ คือ นายวิชา 
พูลวรลักษณ  นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ และนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน  

3 ไมมีกรรมการ ผูบริหาร หรือกลุมบริษัทในเครือของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) รวมถึงผูที่
เกี่ยวของ มีสวนไดสวนเสียในลักษณะการถือหุนแทน (Nominee) ของบุคคลดังกลาว อยูในรายชื่อผูถือหุนที่เปนนิติ
บุคคล ไดแก LUCKY SECURITIES, INC. และ STATE STREET BANK EUROPE LIMITED นิติบุคคลดังกลาวไมมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในบริษัท (อาทิ ไมไดสงบุคคลเขามาเปน
กรรมการที่มีอํานาจในการจัดการในบริษัท เปนตน) 

 

โครงสรางการจัดการ   
คณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

โครงสรางการถอืหุนและการจัดการ 
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1. คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน  12 ทาน ณ 31 ธันวาคม 2556  ไดแก 

 ชื่อ-สกลุ              ตาํแหนง 

 1. นายอรณพ  จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท  

 2. นายพงศกิจ   สุทธพงศ    รองประธานกรรมการบริษัท    

 3. นายนพพร   วิฑูรชาติ   กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  

      4. นายสมนึก  พจนเกษมสิน กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ (President) 

      5. นายกิตตินันท  สํารวจรวมผล กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO) 

 6. นายวิชา       พูลวรลักษณ กรรมการบริษัท 

 7. นายวีรวัฒน       องควาสิฏฐ    กรรมการบริษัท 

 8. นางสาวฐิตาภัสร   อิสราพรพัฒน  กรรมการบริษัท 

 9. นายชัย        จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 

 10. นางนันทิยา        มนตริวัต    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 11. นายเดช       บุลสุข  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

   12. นางสไบทิพย      สุนทรส    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
* นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน ไดรับอนุมัติแตงตั้ง เปนกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 แทนนายวิเชฐ ตันติวานิช 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอรณพ จันทรประภา นายพงศกิจ สุทธพงศ       

นายนพพร วิฑูรชาติ นายสมนึก พจนเกษมสิน และ นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือ
ชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและรับผิดชอบตอผูถือหุน 

2. การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
บริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนดําเนินการ 

3.   การกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี     
ประสิทธิภาพ และแจงใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการ
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
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 หลักทรัพย หากจําเปนคณะกรรมการบริษัทจะวาจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อใหคําปรึกษาหารือให
ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีสาระสําคัญของบริษัท 

4. การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เปน
ผูติดตามดําเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.    การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การ
บริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึง
การเขาถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และนโยบายการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกําหนดงบประมาณประจําป 

2.  คณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 5 ทาน ณ 31 ธนัวาคม 2556 ไดแก 
 ชื่อ-สกลุ   ตําแหนง 

 1. นายนพพร     วิฑูรชาติ  ประธานกรรมการบริหาร 

                    2. นายวิชา     พูลวรลักษณ        กรรมการบริหาร 

  3. นายสมนึก    พจนเกษมสิน กรรมการบริหาร 

 4. นายกิตตินันท     สํารวจรวมผล        กรรมการบริหาร 

 5. นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน  กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2545 วันที่ 26 สงิหาคม 2545) 

1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
2. มีอํานาจอนุมัติเรื่องการลงทุนในโครงการใหม 
3. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงินที่เกินอํานาจของฝายจัดการ  วงเงินเกิน 1,000,000 ตอครั้ง 
4. มีอํานาจแตงตั้ง และบริหารงาน ระดับฝายขึ้นไป เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปรงใส  
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอดคลองกับ

กฎหมายที่บังคับใชอยู 
6. ปฏิบัติหนาที่อืน่ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษทัยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ทาน ณ 31 ธันวาคม 2556  ไดแก 
  ชื่อ-สกลุ     ตําแหนง 

1. นางนันทิยา มนตริวัต   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสไบทิพย สุนทรส*   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเดช         บุลสุข   กรรมการตรวจสอบ 

 

*นางสไบทิพย สุนทรส เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
  
 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 
คณะผูบริหาร 

คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดแก 
 ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นายนพพร  วิฑูรชาติ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ 

3. นายกิตตินันท  สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน 

4. นางสาวพรทิพา  รุจิไพโรจน รองกรรมการผูจัดการ 

5. นายชาญชัย พันธุโสภา   รองกรรมการผูจัดการ 
 

ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 

ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่รหิาร (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2545 วนัที่ 26 สิงหาคม 2545) 
- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
- ดําเนินกิจการและอนุมัติเรื่องดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในอํานาจดําเนินการ เชน 

• การลงนามในสัญญาเชา/ซื้อที่ดินและสัญญาใหเชาพื้นที่/ใหบริการของบริษัท 
• การอนุมัติการจัดซื้อจัดจางของบริษัท ไมเกิน 1,000,000 บาทตอครั้ง
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• การแตงตั้งบุคลากรของบริษัท เปนตน 
ยกเวน การดําเนนิการใดที่ตาม ขอบังคับของบริษัท หลักเกณฑของกฎหมาย หรือหลักเกณฑของหนวยงานที่
ควบคมุดูแลบริษทักําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน ใหประธาน
เจาหนาที่บริหารจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวทั้งหมด  
- สําหรับการตัดสนิใจลงทุนในธุรกิจตางๆ และการกูยืมเงิน ประธานเจาหนาที่บรหิารจะนําเรื่องเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนคราวๆ ไป 
- สําหรับการดําเนนิงานที่เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท  

ประธานเจาหนาที่บริหารจะดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

 กรรมการผูจดัการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2545 วันที่ 26 สิงหาคม 2545) 

 กรรมการผูจัดการมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการทําธุรกรรมเหมือนกับประธานเจาหนาที่บริหาร แตวงเงินที่
กรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติไดมีจํานวนนอยกวาประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

เลขานุการบริษัท ไดแก นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน ซึ่งดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

 
การประชมุคณะกรรมการบริษทั 
ในป 2554-2556 บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแสดงจํานวนครั้งที่เขาประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 
2554 

(ทั้งหมด 4 
ครั้ง) 

2555 
(ทั้งหมด 5 
ครั้ง) 

2556 
(ทั้งหมด 5 
ครั้ง) 

 นายอรณพ จันทรประภา 4 5 5 
 นายพงศกิจ สุทธพงศ 3 4 4 
 นายนพพร วิฑูรชาติ 4 4 5 
 นายสมนึก พจนเกษมสิน 4 5 5 
 นายกิตตินันท สํารวจรวมผล 4 5 5 
 นายวิชา พูลวรลักษณ 4 4 4 
 นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ 4 5 5 
 นายวิเชฐ ตันติวานิช * 2 4 1 
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน ยังไมเขารับตําแหนง 4 
 นายชัย จรุงธนาภิบาล 4 4 5 
 นางนันทิยา มนตริวัต 4 5 5 
 นายเดช บุลสุข 4 5 5 
 นางสไบทิพย สุนทรส 4 5 5 
 นายดุสิต นนทะนาคร * 3 0 0 

 
* นายดุสิต นนทะนาคร ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คณะกรรมการ
บริษัท จึงมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานชิ ดํารงตําแหนงกรรมการทดแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และออก
จากตําแหนงเมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2556
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  คณะกรรมการของบริษัททําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัทโดยสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลลงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนง และถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามออก
จากตําแหนง 
ในปที่หนึ่งและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  การออกจากตําแหนงของกรรมการ
ตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 
ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 
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รายละเอียดเกีย่วกบัผูบรหิารและผูมีอาํนาจควบคมุของบริษทัรายละเอียดเกีย่วกบัผูบรหิารและผูมีอาํนาจควบคมุของบริษทั  
  

  

ตําแหนง ประธานกรรมการ • กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, USA.  
• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน • 2545 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
                                                 ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2533 – 2536:    กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2523 – 2533:    เครือซีเมนตไทย  
   ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากดั (มหาชน) ธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตง  
   กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด ธุรกจิคอมพิวเตอร  
   กรรมการผูจัดการ บริษัท แพนซัพพลายส จํากัด ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก  
   ผูจัดการฝายบัญชีและหนี้สิน, ผูจัดการฝายการคา 2, ผูจัดการฝายการเงนิ  
   บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด ธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง   

 
 

 

ตําแหนง รองประธานกรรมการ • กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 35 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)  

 • สถาบันพระปกเกลาฯ หลักสูตร ปปร. รุนที่ 9 (ปปร. 9) ป 2548  
 • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลกัสูตร ปรอ. รุนที่ 19 (วปอ. 2549) ป 2549 

ประสบการณทํางาน • 2537 – ปจจุบัน:  รองประธานกรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
                                                 ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2536 – 2537:   กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2533 – 2536:   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจเีนียริง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2532 – 2533:   Regional Marketing Manager (Sourth East Asia) Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD, 
   Singapore Office ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 • 2529 – 2532:   ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่ บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2527 – 2529:   ผูจัดการฝายวางแผนการตลาด บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ธุรกิจชุดช้ันใน  
 
 

 

ตําแหนง กรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหาร • รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร • กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 70 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ป 2548 
 • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (CMA) รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2552 
 • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการการคา ป 2553 
 • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุนที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ป 2554

11..  นายอรณพ จนัทรประภา • อายุ 66 ป • สัดสวนการถือหุน 0.29%  

2.   นายพงศกจิ สทุธพงศ • อายุ 53 ป • สัดสวนการถือหุน 6.76% 

3.   นายนพพร วิฑรูชาติ • อายุ 49 ป • สัดสวนการถือหุน 6.18% 
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 • หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่55) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ 

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุนที่1) สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ประสบการณทํางาน • 2537 – ปจจุบัน:  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
                          บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2537 – ปจจุบัน:    ผูจัดการทั่วไป บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย  
 • 2533 – ปจจุบัน:    กรรมการผูบริหาร บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย  
 • 2530 – 2533:      วิศวกร บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด ธุรกิจคอมพิวเตอร  
 

 

 
 

ตําแหนง กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผูจัดการ • กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 • ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณทํางาน • 2545 – ปจจุบัน:  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  
   บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2544 – 2545:   Corporate Services Group Director บริษัท โมทิเวช่ันเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  
                      ธุรกิจบริการดานสงเสริมการตลาด  
 • 2538 – 2542:   ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายบรหิารภายใน  
   บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2534 – 2538:   ผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร บรษัิท อินเตอรแนช่ันเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  
                       ธุรกิจโทรคมนาคม  
 • 2531 – 2534:  ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท โรงงานทอผา กรุงเทพ จํากัด ธุรกิจสิ่งทอ  
 • 2528 – 2531:   นักบัญชีตนทุน บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด ธุรกิจการเกษตร  
 • 2523 – 2528:   ผูตรวจบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด ธรุกิจตรวจสอบบัญชี 
 

 
 

ตําแหนง กรรมการ • กรรมการบริหาร • ประธานเจาหนาที่การเงิน • กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Boston University, Massachusetts, USA. 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณทํางาน • 2552 – ปจจุบัน:  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่การเงิน  
   บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
 • 2548 – 2551 :   Director of Research Hunters Investments ธุรกิจกองทุน 
 • 2547 – 2548 :   ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 
 • 2546 – 2547 :   ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 • 2545 – 2546 :   รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
 • 2540 – 2545 :   Head of Thailand Research Thailand / Indonesia / Philippines Strategist Vice  
   President / Senior Analyst, Salomon Smith Barney ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

4. นายสมนกึ พจนเกษมสนิ • อายุ 56 ป • สัดสวนการถือหุน 0.20%  

5. นายกติตนินัท สํารวจรวมผล  • • อายุ อายุ 5511  ปป  • สัดสวนการถอืหุน 0.00%  
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ตําแหนง กรรมการ  

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท MBA – Marketing มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, USA.  
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณทํางาน • 2546 – ปจจุบัน:  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
             ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2538 – ปจจุบัน:  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  
               ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง  

 
 

 

ตําแหนง กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA. Boston University, USA.  
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณทํางาน • 2546 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2554 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคทรี จํากัด โรงแรม โซฟเทล โซ แบงคอก ธุรกิจโรงแรม 
 • 2545 – ปจจุบัน:  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง  
 • 2547 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีรันดา รีสอรท แอนด สปา จํากดั ธุรกิจโรงแรม 
 • 2539 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิวัฒนกอสราง จํากัด ธุรกิจกอสราง 
 • 2538 – ปจจุบัน:  กรรมการผูจัดการ โรงแรมธาริน เชียงใหม ธุรกิจโรงแรม 
 
 

 

ตําแหนง กรรมการ  

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2554) 
 
ประสบการณทํางาน • 2556 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
    ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
 • 2555 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เค อารีนา จํากัด 
 • 2555 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 
 • 2555 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทรนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 • 2555 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด  
 • 2555 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด  
 • 2555 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท เอ็ม เทอรตี้ ไนน จํากัด  
 • 2554 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท ทาเลนตวัน จํากัด 
 • 2554 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

 • 2552-ปจจุบัน:  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 • 2534 – 2552:   ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท วิคแอนดฮุคลันด จํากัด (มหาชน)      

6. นายวชิา พลูวรลกัษณ • อายุ 50 ป • สัดสวนการถือหุน 0.00%  

7. นายวีรวฒัน องควาสฎิฐ • อายุ 43 ป • สัดสวนการถือหุน 0.03%  

88..  นางสาวฐติาภสัร อสิราพรพฒัน • อายุ 45 ป • สัดสวนการถอืหุน 0.00%  
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ตําแหนง กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)   
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
 ไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน • 2546 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน)  
                                                        ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
                                 • 2545 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)    

                           ธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวลิ่ง  
 • 2550 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)  
                            ธุรกิจผลิตผลไมกระปองเพื่อการสงออก  
 • 2549 – ปจจุบัน:  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเครื่องดื่มและรานอาหาร  
                         • 2547 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)  
                            ธุรกิจศูนยบริการเหล็ก  
 • 2543 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซีช่ัน จํากัด (มหาชน)  
                           ธุรกิจผลิตวงจรไฟฟา  
 • 2523 – 2540:     กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่การเงิน กลุมบริษัท ไมเนอร  
 

 

 

ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ •  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba, Canada  
 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
  ไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน • 2546 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2551 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด  
 • 2550 – ปจจุบัน:  กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 • 2550 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยแมเนจเมนท จํากัด  
 • 2547 – 2551:   ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ธุรกิจประกันชีวิต  
 • 2543 – 2546:   กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ธุรกิจประกันชีวิต 
 • 2542 – 2551:   กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย  
 
 

 
 

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ •  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน   
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

11. นายเดช บลุสขุ • อายุ 63 ป • สัดสวนการถือหุน 0.15%  

99..  นายชัย จรุงธนาภบิาล • อายุ 59 ป • สัดสวนการถือหุน 0.00%  

1100..  นางนนัทยิา มนตรวิตั • อายุ 65 ป • สัดสวนการถือหุน 0.33%  
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ประสบการณทํางาน • 2547 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  
 • 2554 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 • 2554 – ปจจุบัน:  ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 • 2547 – ปจจบุัน:  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  
 • 2547 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 • 2545 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 • 2545 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน) 
 • 2544 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 • 2549 – 2552:   ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 
 • 2545 – 2552:   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 • 2547 – 2549:   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย) ธุรกิจอาหาร Fast Foods  
 • 2544 – 2549:   ประธาน มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส 
 • 2527 – 2547:  ผูกอตั้ง และประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)  
   ธุรกิจอาหาร Fast Foods  

 
 

 

 

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ •  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
  ไทย (IOD)  

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
 ไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน • 2546 – ปจจุบัน:  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  

 • 2552 – ปจจุบัน:  กรรมการอิสระ บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด ธุรกิจซื้อ-ขาย ทองคําลวงหนา 
 • 2546 – 2549:   เจาหนาที่คณะทํางาน มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล  
 • 2544 – 2545:   ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน)  
 • 2540 – 2544:   ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายการเงนิ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ
ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารแตละทาน 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทไดนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 26 ธนัวาคม 2556

1122..  นางสไบทพิย สนุทรส • อายุ 66 ป • สัดสวนการถือหุน 0.07%  
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รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะผูบรหิาร 
 

 

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

 
 

ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

 
 

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา   • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
                           • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 17 สถาบันพระปกเกลา              

ป 2556  

ประสบการณทํางาน • 2547 – ปจจุบัน:  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
 • 2534 – 2547:   ผูอํานวยการฝายอาวุโส บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)  
   ธุรกิจโทรคมนาคม                                                                                                    
 • 2531 – 2534:   ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 

 

 

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA-Management, Hassan School of Business,  
 University of Southern Colorado, USA.  
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต BBA-Marketing and Finance, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Doing Business On The Internet, University of Los Angeles ป 2539 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Branding & Value Proposition Marketing – Kellogg, Northwestern University,   

Chicago ป 2546 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Marketing – Kellogg, Northwestern University, Chicago ป 2546 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Customer Value Marketing – Kellogg, Northwestern University, Chicago ป 2546 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Program, Kellogg, Northwestern University, Chicago ป 2547 

ประสบการณทํางาน   

 • 2554 – ปจจุบนั: รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

  ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 

 • 2557 –ปจจุบัน : ประธานเจาหนาทีก่ารพาณิชย (CCO) บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด  
  ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 

 • 2555 – 2556:   รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด  
  ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
 • 2554:  รองกรรมการผูอํานวยการ ประธานเจาหนาที่การตลาด (CMO) กรรมการบริหาร  

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อสรางสรรคเพื่อความบันเทิงและสิ่งพิมพ

33..  นางสาวพรทิพา รุจไิพโรจนนางสาวพรทิพา รุจไิพโรจน  • • อายุ อายุ 5050  ป ป   

44..  นายชาญนายชาญชัย พนัธุโสภาชัย พนัธุโสภา  • • อายุ อายุ 443 3 ปป    

 2.   นายกติตนินัท สํารวจรวมผล  • • อายุ อายุ 5151  ปป 

1. นายสมนกึ พจนเกษมสนิ • • อายุ อายุ 5566  ปป 
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 • 2554:  กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จํากัด  
  ธุรกิจสื่อรายการโทรทัศนผานดาวเทยีม 
 • 2554:  กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน บริษัท เจ เอส แอล แชนแนล จํากัด  
  ธุรกิจสื่อรายการโทรทัศนผานดาวเทยีม 
 • 2551 – 2553:  กรรมการผูจัดการ บริษัท เตกา (ประเทศไทย) จํากัด,  
  บริษัท เตกา คชุเชนเทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจนําเขาและจําหนายเครือ่งใชไฟฟาในครัวเรือน 
 • 2550 :  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ประธานเจาหนาที่การตลาด (CMO)  
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
 • 2548 – 2549:  กรรมการผูอํานวยการ สวนวางแผนกลยุทธธุรกิจ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด  
  ธุรกิจ พัฒนาระบบซอฟทแวรคอมพิวเตอร 
 • 2546 – 2548:  ประธานเจาหนาที่การตลาด (CMO) บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด  
  ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟทแวรคอมพิวเตอร 
 • 2544 – 2546:  ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมตลาดภาคธุรกิจ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดยี จํากัด  
  ธุรกิจโทรคมนาคม 
 • 2538 – 2544:  ผูจัดการฝายการตลาด และพัฒนาชองทางจัดจําหนาย บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส  
  (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจช้ินสวนอิเล็คทรอนิคและเซมิคอนดักเตอร 
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คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน (Code of Best Practices) เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มความนาเชื่อถอืตอ
องคกร ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเติบโตอยางมั่งคงของบริษัท บริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากบัดแูลกิจการที่ดี โดยได
กําหนดแนวทาง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับองคกร  
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
  บริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุน ความเพียงพอและทันตอเหตุการณของขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การแจงขาวสาร
และสารสนเทศของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดจัดสง
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุน พรอมรายงานประจําป และขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ พรอมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุมตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การจัดสงเอกสารสารสนเทศใหแกผูถือหุนทราบ 
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการแจงขาวสารของบริษัททางระบบอิเลคโทรนิคผาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการประชุมผูถือหุน กรรมการของบริษัทใหความสําคัญในการเขารวมการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
โดยในป 2556 บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุน 1 ครั้งคือการประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง กรรมการทุกทานไดเขารวมการประชุม โดย
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางเทาเทียมกัน ซึ่งทางบริษัทไดรับ
ฟงและไดตอบคําถามรวมทั้งใหขอมูลตางๆ ตามที่ผูถือหุนรองขออยางครบถวน ในป 2555 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระ
การประชุมผูถือหุนลวงหนาไวใน website กอนจัดสงเอกสาร เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและขอมูล
ประกอบการประชุม 
 
หมวดที่ 2 การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองมอบฉันทะใหผูอื่น เชน กรรมการอิสระของบริษัท มา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน และใชหนังสือมอบฉันทะที่จัดสงใหผูถือหุน รูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได  
นอกจากนี้ ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน บริษัทฯ ใชบัตรลงแนนเสียงใน
การลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง  
  จากการที่บริษัทไดเผยแพรขอมูลการประชุมผูถือหุนใน website ทําใหในป 2555 ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทฯ สามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมกอนวันประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการได  

เพื่อปองกันการดําเนินงานที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการ รายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงกําหนดระเบียบไมใหผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน ดังนี้  

- ในการพิจารณาการลงทุน หรือรายการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ เปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
กรรมการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตามกฎระเบียบ
ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กําหนดระเบียบหามผูบริหารของบริษัท ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินของ
บริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน 

นอกจากนี้บริษัทไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองรักษาความลับของบริษัทฯ
และลูกคาของบริษัทมิใหนําขอมูล ซึ่งอาจไดรับทราบมาโดยตําแหนงหนาที่ไปใชในทางที่จะกอใหประโยชนสวนตนหรือเกิดความเสียหาย
ตอบริษัท และลูกคาของบริษัทได

รายงานการปฏบิัติตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่ด ี
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงการดูแลคุมครองสิทธิและการปฏิบัติใหเกิดความเทา

เทียมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเสมอมา อาทิ  
ตอคูคา: ปฏิบัติตอพันธมิตรคูคาอยางยุติธรรม 
ตอเจาหนี้: ปฏิบัติและชําระคาใชจายตางๆ ตามที่บริษัทไดมีภาระผูกพันอยางตรงเวลา 
ตอพนักงาน: กําหนดผลตอบแทนอยางเหมาะสมตามขอบเขตงาน, มีสวัสดิการสําหรับคารักษาพยาบาลและการตรวจ

สุขภาพประจําป, การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน, การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางตรงและทางออม 
ตอสังคม: ใหการสนับสนนุเพื่อชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง โดยในปที่ผานมาบริษัทไดสนับสนุนพื้นที่ในโครงการ    นวมิ

นทร ซิตี้ อเวนิว ใหแกกองทัพบกเพื่อใชเปนศูนยบัญชาการและมอบสิ่งของบริจาคที่ไดรับจากการเปดจุดรับบริจาคในทุกศูนยการคา
ใหแกผูประสบภัยในเขตลาดพราวและพื้นที่ใกลเคียง, การเขารวมงาน Big Cleaning Day ที่มหาวิทยาลัยธรรม- ศาสตร ในวันที่ 2 
ธันวาคม 2554, .ใหการสนับสนุนการเขาใชพื้นที่ในการประชาสัมพันธไดใน 11 โครงการของบริษัทโดยไมคิดคาใชจายขององคกร 
UNHCR – สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยสหประชาชาติ , Unicef, WSPA – องคกรพิทักษสัตวแหงโลก, SOS Children’s 
Villages Thailand – มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ 

ตอสิ่งแวดลอม: มุงเนนในการออกแบบและกอสรางศูนยการคาใหมีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไมจํานวนมากเพือ่สราง
ความรมรื่นในบริเวณนั้น 

นอกจากนั้น บรษิัทไดสนับสนนุการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ ดวยการใชคอมพิวเตอรและซอฟทแวรที่ถูก
ลิขสิทธิ์และยังกําหนดขอหามผูเชาในโครงการขายสินคาละเมิดลิขสทิธิ ์
 
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญอยางมากในการปฏิบัติตอทุกฝาย อยางเทาเทียม
กัน ไมวาจะเปนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มี
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จัดใหมีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได กําหนดใหมีการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่พอเพียง นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทั่วไปทางธุรกิจ  

บริษัทยังมิไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่องานดานนักลงทุนสัมพันธขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของทํา
การตอบคําถาม และสื่อสารกับนักลงทุน และนักวิเคราะหจากสถาบันตางๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรขอมูลการเงิน
และขอมูลที่มิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  โดยผานชองทาง     อิเลคโทรนิคและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ 
ของตลาดหลักทรัพย และเวบไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดที่
โทรศัพท 02-6609464-5, 02-6609474หรือที่ Website: http://www.siamfuture.com ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ มีการเปดเผย
ขอมูลในเวบไซต เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปวา 
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้งนี้คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และสรางความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท  

สําหรับนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใสโดยคาตอบแทนของ
คณะกรรมการ ผูถือหุนจะเปนผูพิจารณากําหนดเปนจํานวนแนนอนในแตละป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถไวได 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสรางคณะกรรมการ 

1.1 ในคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 5 
ทานและกรรมการที่เปนอิสระอีก 4 ทาน โดยกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และจํานวนกรรมการที่เหลือเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุน
ของผูถือหุนแตละกลุม 

1.2 บริษัทฯ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน  
1.3 คณะกรรมการไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เพื่อให

กรรมการอิสระของบริษัทมีความเปนอิสระอยางแทจริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท 
1.4 คณะกรรมการยังไมมีการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสม

กับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม กรรมการแตละทาน ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี 
1.5 คณะกรรมการยังไมมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น

ของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางชัดเจน   
1.6 ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท มิไดเปนบุคคลคนเดียวกัน และมีหนาที่ความ

รับผิดชอบตางกัน ทั้งนี้ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน  
1.7 ปจจุบันประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ  
1.8 ในป 2552 บริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ

ตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 

 
2. คณะกรรมการชุดยอย 

2.1        นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัท
ฯ ยังมิไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยอื่นเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหา ในปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนดวย 

2.2.           เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ  

2.3           ประธานคณะกรรมการไมไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการชดุยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 
 
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1        คณะกรรมการบริษัท ไดมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 
เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารและฝายบริหารอยางชัดเจน 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานเปนไปตามแผนและงบประมาณที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2     คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาว  ซึ่งจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3     ภายใตพันธกิจของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ของตน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ อันจะทําใหการทํางานเปนไปดวยโปรงใส และตรวจสอบได
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3.4     คณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณา การทํา
รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปน
สําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน 

3.5  บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน ทั้งยังเปนการ
พัฒนาระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทยังจัดไดวาเปนบริษัทขนาดยอมในแงของจํานวน
บุคลากร และโครงสรางการบริหารที่ไมยุงยากซับซอน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบอยางหนึ่งของบริษัท การควบคุมดูแลและการ
ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบัติไดงาย ผานทางการตรวจสอบลําดับขั้นอํานาจอนุมัติ  สอบทานทางเดินเอกสารตางๆ และ การ
แบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการถวงดุล 
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม ในป 2551 บริษัทไดวาจางบริษัทผูตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในของ
บริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.6 บริษัทยังจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการขอความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญอิสระทางการเงิน เมื่อบริษัทจะตองเขาทํารายการใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยง เชน การจดทะเบียนเชาที่ดินระยะยาวที่มี
มูลคาสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท หรือ เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจง 
 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1    บริษัทไดจัดใหมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ
กําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได  

4.2      กําหนดการประชุมโดยปกตินั้นจะจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกๆ 3 เดือนโดยกําหนดวันประชุมไว
ลวงหนา และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมระหวางนั้นตามความจําเปน ฝายเลขานุการคณะกรรมการ จะเปนผูจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ
กอนการเขารวมประชุม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
แจงใหคณะกรรมการทานอื่นทราบทุกครั้ง 

4.3      ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไดรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว โดยกรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการ
ประชุม 

4.4         ในป 2556 มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
ซึ่งฝายเลขานุการไดมีการจดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อการตรวจสอบ 

4.5      คณะกรรมการจะสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง
สําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.6        คณะกรรมการมีการสอบถามถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือ
เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดไว 

4.7     คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจะจัดที่จะประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่อ
อภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และจะแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ
ถึงผลการประชุมดวย 
 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงาน
และปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งจะกําหนดบรรทัดฐานที่จะใช เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ
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6. คาตอบแทน   
6.1       คาตอบแทนของกรรมการจัดใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย 

6.2      คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคลองกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 
โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทในป 2556 
 ประกอบดวยเงินเดือน เบี้ยประชุม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28.79 ลานบาท โดย 

1. คณะกรรมการบริษัท 12 ทาน ไดรับเบี้ยประชุมกรรมการรวม 5.9 ลานบาท 
2. คณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ 5 ทาน ไดรับคาตอบแทนรวม 19.54 ลานบาท 
3. คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.35 ลานบาท  

     กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร อยางไรก็ตามจะกําหนด
บรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับประธานเจาหนาที่บริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรมตอไป ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน 
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ  
 
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

7.1          คณะกรรมการไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยไดเขาฝกอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

7.2         ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ฝายจัดการไดจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการ
ใหม 

7.3         คณะกรรมการจะกําหนดแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ใหเปนรูปธรรมและลายลักษณอักษรตอไป 
โดยใหประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดมีการเตรียมพรอมถึงผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

7.4         สําหรับการพัฒนาผูบริหาร บริษัทฯ จัดใหผูบริหารของบริษัทเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ และ
การประชุมตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสภาศูนยการคาระหวางประเทศ (International Council of Shopping Centers หรือ ICSC) ซึ่งเปน
องคกรระหวางประเทศที่มีจุดประสงคในการใหความรูเกี่ยวกับศูนยการคา และขอมูล ขาวสาร สถิติ ที่เกี่ยวของกับศูนยการคาและ
ธุรกิจคาปลีกทั่วโลก และในการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับศูนยการคา  
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นโยบายภาพรวมดานความรบัผดิชอบตอสังคม 
         บริษัทประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา ประเภทศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping Center) 
อันดับ 1 โดยวิสัยทัศนคือ “Unlike other developers, we create a place for people first then business”.  
          ในปที่ผานมาบริษัทฯ ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การบริหารจัดการที่มีคุณภาพอยางมืออาชีพดวยความโปรงใสในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย บริษัทจึงมุงเนนการปรับปรุง
ศูนยการคาเดิมที่มีอยูเพื่อรักษาฐานลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถพัฒนาศูนยการคาของบริษัทฯ ไดอยางมั่นคง 
สามารถสรางผลกําไรที่ดีและผลตอบแทนที่ย่ังยืนใหแกผูถือหุนระยะยาว การพิจารณาโครงการใหมๆ บริษัทฯจึงตองใชความ
รอบคอบและผลตอบแทนที่จะไดรับใหคุมกับเงินลงทุน  ทั้งนี้บริษัทฯไดมีแนวทางในดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ดงันี้ 
 
       ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
       บริษัทฯไดมีการพัฒนาศูนยการคาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา และมุงเนนในการสรางความแตกตางของ
รูปแบบศูนยการคาจากผูประกอบการรายอื่น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายและเพิ่มชองทางในการ
เขาถึงลูกคาทุกกลุม  บริษัทฯไดมีการดูแลลูกคาที่ใชบริการที่ศนูยการคา รวมทั้งผูเชาเปนอยางดี โดยในศูนยการคาไดมีการจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึง อีกทั้งยังติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อดูแลความปลอดภยัใหแกลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ไดเปนสมาชิกภาพของสมาคมศูนยการคาระหวางประเทศ (International Council of Shopping Centers, ICSC) ทําใหลูกคามี
ความมั่นใจไดวา ศูนยการคาของบริษัทฯมีมาตรฐานตามหลักสากล 
 
         การจัดการสิ่งแวดลอม 
         บริษัทฯไดใหความสําคัญและตระหนักถงึผลกระทบทางลบที่มีตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นกอนที่จะมีการเริ่มโครงการ บริษัทฯจะ
คํานึงถึงทั้งในเรื่องชุมชน แหลงสาธารณูปโภค ความปลอดภยั การสัญจร การขนสง การยึดถือและการดําเนินการตามระเบียบ 
ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางเครงครัด ในสวนของกระบวนการกอสราง บริษัทฯไดมีแนวทางในการลด
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเชน เลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ เลือกใชหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน ใชผาใบคลุมงานกอสรางเพื่อ
ปองกันการกระจายของฝุน เปนตน   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นความสําคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโครงการ เพื่อสรางความ
สวยงาม ความพึงพอใจใหแกลูกคา สนับสนนุการเห็นความสําคัญตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนสถานที่พกัผอนของผูที่อยูอาศัยใน
ชุมชนบริเวณใกลเคียงศูนยการคาดวย ดั่งโครงการศูนยการคา ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ไดรับรางวัล สถาปตยกรรมสีเขียวดีเดน 
ประจําป 2552 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ คัดเลือกโดย คณะกรรมาธิการวิชาการดานเทคโนโลยีอาคารและ
สิ่งแวดลอม    
 
        การปฏิบตัิตอแรงงานอยางเปนธรรม  
        บริษัทฯไดใหความสําคัญในดานการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอยางเสมอมา รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานใหมีความรู ความสามารถ ทักษะใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน การจัดอบรม 
Service Excellence แกพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามเสนทางการเติบโตในอาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและมีหลักเกณฑ เปนตน 

ความรบัผดิชอบตอสงัคม 
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ผูมสีวนไดสวนเสีย 
          บริษัทฯไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียจึงกําหนดหลักเกณฑเพื่อระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรที่ไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกขั้นตอนหรือกระบวนการ
ทํางาน อาทิ การทํางานของพนักงานบริษัทในทุกสวนงาน  ขั้นตอนการกอสราง  ขั้นตอนการซื้อขาย หรือขั้นตอนการบริการหลัง
การขาย เปนตน 
         เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตองมีการติดตอเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางใน
การปฏิบัติและกลยุทธที่ใชดูแลผูมีสวนไดสวนเสยี ดังตารางดานลาง 
 
ผูมีสวนไดสวนเสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธที่ใชดูแล 

ลูกคา พัฒนาศูนยการคาที่มีคุณภาพ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

พนักงาน พัฒนาความรู ปฏิบัติอยางเปนธรรมบนหลกัสทิธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย 

คูคา ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต 

คูธุรกิจ จายผลตอบแทนที่เหมาะสม พฒันาศักยภาพและคุณภาพแรงงาน 

ชุมชน ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนโดยรอบ 

ผูถือหุน ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

ผูรวมลงทุน ปฏิบัติตอผูรวมลงทุนอยางเปนธรรม ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 

เจาหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดวยความสุจริต 

หนวยงานราชการ ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการอยางเปนธรรม 

สื่อมวลชน เปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใส ถูกตอง รวดเร็ว 

คูแขง ปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต  
 
การดาํเนนิงานและการจดัทาํรายงาน 
          การจัดทํารายงานไดมีการอางอิงรูปแบบและวิธีการรายงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบัน
กําหนดหลกัการไว 10 ขอ ทั้งนี้ขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ไมครอบคลุมถึงบริษัทยอย 
และบริษัทรวมทนุ  
 
         แนวทางการกําหนดเนือ้หาและสาระของรายงานมาจากการรวบรวมและทบทวนประเด็นหลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสํารวจความคิดเหน็ของบุคคลภายในบริษัทที่มีการติดตอกบัผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการ การ
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร การประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นสําคัญขององคกร เพื่อใหมั่นใจวาเนื้อหา
ของรายงานมีความถูกตองและสอดคลองกับผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 
 
       การจัดเรียงลําดับความสาํคัญตอการดําเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯใหความสําคัญกับประเดน็เรือ่งความรับผิดชอบตอผูบริโภคมา
เปนอันดับแรก เนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  สวนประเด็นรองลงมาที่
บริษัทใหความสาํคัญคือ การจัดการสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการดําเนินงานทีจ่ะลดการกระทบตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มพื้นที่สเีขียว
เพิ่มมากขึ้นเปนตน
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การดาํเนนิธรุกิจทีม่ผีลกระทบตอความรบัผดิชอบตอสังคม 
-ไมมี- 
 
กิจกรรมเพือ่ประโยชนตอสังคมและสิง่แวดลอม after process  
        สรางที่จอดรถมอเตอรไซดรับจางหนาศูนยการคา 4 ศูนย (ศูนยการคาเอสพละนาด รัชดาภิเษก, ศูนยการคาเพชรเกษม พาว
เวอร เซ็นเตอร, ศูนยการคามารเก็ต เพลส บางบอน และ ศูนยการคา ดิ อเวนิว พัทยา) เพื่อสรางความมีระเบียบ ความสวยงาม
บริเวณหนาศนูยการคารวมถึงชุมชนโดยรอบ และกอใหเกิดความสะดวกสบายแกลูกคาที่มาใชบรกิารภายในศูนยการคา 
 
แนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการปองกนัการมสีวนเกีย่วของกบัการคอรรปัชัน่ 
       บริษัทมีแนวนโยบายในเรื่องความโปรงใสในการดําเนินงาน และการตอตานการทุจริตภายในองคกร โดยจัดใหมีกระบวนการ
ตรวจสอบ กําหนดโครงสรางองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปลูกจิตสํานึกที่ดีใหพนักงานและบริหารบุคลากรอยาง
โปรงใส
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และของเฉพาะของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิน้สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว 
ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท  
สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 

 
 
 
 

สกุณา แยมสกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)         
งบแสดงฐานะการเงิน          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   
          
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
 หมาย

เหตุ 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย          

สินทรัพยหมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4  23,366,503 
 

60,566,939 
 

5,940,507 
 

10,094,602 
เงินลงทุนชั่วคราว 5  49,065,631 

 
24,500,000 

 
49,065,631 

 
24,500,000 

ลูกหนี้การคา  6, 28  73,132,542 
 

66,223,424 
 

34,389,052 
 

35,756,572 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด     

 
 

 
   รับชําระภายในหนึ่งป 7  22,313,921 

 
20,898,422 

 
15,747,372 

 
14,470,479 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 28  127,858,525 
 

99,384,882 
 

359,202,999 
 

296,851,693 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการ   

       
   ที่เกี่ยวของกัน 28  25,000,000 

 
- 

 
352,895,592 

 
249,145,592 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8  68,879,773 
 

116,590,215 
 

37,151,190 
 

45,580,988 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   389,616,895  388,163,882  854,392,343  676,399,926 

          
สินทรัพยไมหมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน   580,021 
 

554,717 
 

- 
 

- 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7  667,883,927 

 
687,980,701 

 
442,677,448 

 
457,941,035 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9  - 
 

- 
 

257,925,000 
 

257,925,000 
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 9  3,159,078,074 

 
2,568,603,751 

 
1,813,000,000 

 
1,470,000,000 

คาเชาจายลวงหนา - สุทธิ   1,165,872 
 

1,232,033 
 

- 
 

- 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 11  7,610,586,287 

 
7,607,225,392 

 
4,036,127,918 

 
4,089,149,599 

อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 12  28,488,785 
 

30,390,448 
 

11,917,387 
 

13,212,077 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10  22,371,344 

 
23,128,207 

 
17,933,844 

 
18,690,707 

เงินประกันการเชาที่ดิน   57,240,721 
 

57,636,914 
 

57,240,721 
 

57,636,914 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   65,844,141 

 
65,162,612 

 
58,537,339 

 
63,678,941 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   11,613,239,172  11,041,914,775  6,695,359,657  6,428,234,273 

รวมสินทรัพย   12,002,856,067  11,430,078,657  7,549,752,000  7,104,634,199 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)         

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   
          
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
 หมาย

เหตุ 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

หนี้สินหมุนเวียน          

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร          
   และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 13  200,000,000 

 
90,855,235 

 
200,000,000 

 
90,855,235 

เจาหนี้การคา   9,838,107 
 

9,198,657 
 

5,283,650 
 

4,879,635 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 28  41,504,800 

 
9,270,000 

 
28,166,421 

 
6,229,410 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 28  - 
 

- 
 

93,700,000 
 

6,200,000 
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาที่ถึง
กําหนด 

  
       

   รับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 16, 28  52,101,473 
 

57,231,706 
 

30,916,266 
 

36,038,321 
สวนของเงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนด   

       
    ชําระภายในหนึ่งป 14  498,439,104 

 
1,290,104,001 

 
498,439,104 

 
1,221,354,001 

คาเชาที่ดินรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน   
       

   - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   88,180,081 
 

102,099,770 
 

80,100,267 
 

103,834,394 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   13,146,056 

 
11,792,628 

 
- 

 
- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15  266,090,475 
 

291,661,142 
 

162,475,871 
 

189,197,501 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,169,300,096  1,862,213,139  1,099,081,579  1,658,588,497 

          
หนี้สินไมหมุนเวียน          

คาเชาและคาบริการรับลวงหนา 16, 28  469,447,469 
 

512,081,678 
 

83,050,793 
 

105,975,422 
เงินกูยืมระยะยาว 14  1,447,675,669 

 
572,500,000 

 
1,447,675,669 

 
500,000,000 

เงินมัดจํารับจากลูกคา   444,388,689 
 

470,833,580 
 

246,975,719 
 

267,506,547 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 17  631,494,438 

 
609,418,760 

 
343,533,300 

 
327,988,263 

คาเชาที่ดินรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน   1,381,860,227 
 

1,475,915,755 
 

850,135,862 
 

930,618,536 
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 18  28,332,243 

 
23,884,472 

 
28,332,243 

 
23,884,472 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   4,403,198,735  3,664,634,245  2,999,703,586  2,155,973,240 

รวมหนี้สิน   5,572,498,831  5,526,847,384  4,098,785,165  3,814,561,737 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

        

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   

          

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

 หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)          

          สวนของผูถอืหุน          

          ทุนเรือนหุน          

   ทุนจดทะเบียน 19  1,316,105,475  1,169,875,095  1,316,105,475  1,169,875,095 

           ทุนที่ออกและชําระแลว 19  1,316,020,126 
 

1,169,862,645 
 

1,316,020,126 
 

1,169,862,645 
สวนเกินมูลคาหุน 19  634,028,511 

 
634,028,511 

 
634,028,511 

 
634,028,511 

กําไรสะสม   
       

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20  117,026,690 
 

104,926,690 
 

117,026,690 
 

104,926,690 
   ยังไมไดจัดสรร   3,977,868,228 

 
3,640,505,280 

 
1,383,891,508 

 
1,381,254,616 

         รวมสวนของบริษัทใหญ   6,044,943,555  5,549,323,126  3,450,966,835  3,290,072,462 

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม   385,413,681  353,908,147  -  - 

         รวมสวนของผูถอืหุน   6,430,357,236  5,903,231,273  3,450,966,835  3,290,072,462 
        รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน   12,002,856,067  11,430,078,657  7,549,752,000  7,104,634,199 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)         

งบกําไรขาดทุน          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   

          
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
 หมาย

เหตุ 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได          

รายไดคาเชาและคาบริการ   1,299,272,211 
 

1,286,695,282 
 

760,008,349 
 

750,672,031 
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน   7,413,603 

 
- 

 
7,413,603 

 
- 

รายไดทางการเงินและดอกเบี้ยรับ   25,959,904 
 

36,925,455 
 

39,607,296 
 

31,875,437 
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม   

       
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 11  - 

 
13,766,510 

 
- 

 
- 

เงินปนผลรับ 9  - 
 

- 
 

44,100,000 
 

- 
รายไดอ่ืน   33,686,616 

 
23,049,726 

 
124,934,767 

 
124,806,454 

สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา 9  291,574,323 
 

1,081,263,165 
 

- 
 

- 

รวมรายได   1,657,906,657  2,441,700,138  976,064,015  907,353,922 

          
คาใชจาย          

ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ   562,335,570 
 

525,858,122 
 

330,787,676 
 

307,178,201 
ตนทุนสัญญาเชาการเงิน   4,542,683 

 
- 

 
4,542,683 

 
- 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน 7  - 
 

169,596,356 
 

- 
 

- 
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม   

 
      

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 11  154,866,993 
 

- 
 

147,444,677 
 

38,380,957 
คาใชจายในการขาย   29,536,378 

 
19,901,880 

 
25,738,825 

 
17,870,964 

คาใชจายในการบริหาร   156,562,213 
 

156,556,333 
 

129,738,793 
 

134,443,735 
คาตอบแทนผูบริหาร   19,304,449 

 
20,622,869 

 
19,304,449 

 
20,622,869 

รวมคาใชจาย   927,148,286  892,535,560  657,557,103  518,496,726 

          
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได   730,758,371  1,549,164,578  318,506,912  388,857,196 
ตนทุนทางการเงิน 22  (103,156,107)  (102,129,231)  (102,131,780)  (90,048,364) 
          
กําไรกอนภาษีเงินได   627,602,264  1,447,035,347  216,375,132  298,808,832 
คาใชจายภาษีเงินได 23  (84,234,193)  (42,113,823)  (39,238,651)  (25,713,967) 

กําไรสําหรับป   543,368,071  1,404,921,524  177,136,481  273,094,865 

          
การปนสวนกําไร          

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   511,862,537  1,400,911,551  177,136,481  273,094,865 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  31,505,534  4,009,973  -  - 

   543,368,071  1,404,921,524  177,136,481  273,094,865 

          
กําไรตอหุน 24         
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    0.39  1.06  0.13  0.21 
กําไรตอหุนปรับลด   0.39  1.06  0.13  0.21 
          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     



                                                                                                  SIAM FUTURE DEVELOPMENT 
PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 59 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                 

          

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

   บาท  บาท  บาท  บาท 

          

กําไรสําหรับป   543,368,071  1,404,921,524  177,136,481  273,094,865 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี   -  -  -  - 

        กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   543,368,071  1,404,921,524  177,136,481  273,094,865 

          

การปนสวนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม          

         สวนที่เปนของบรษิัทใหญ   511,862,537  1,400,911,551  177,136,481  273,094,865 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม  31,505,534  4,009,973  -  - 

           543,368,071  1,404,921,524  177,136,481  273,094,865 



                                                                                                   SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 60 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
             

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
               

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                               

   
งบการเงินรวม 

   
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

    

   
ทุนที่ออกและ 

 
สวนเกิน 

 
เงินรับลวงหนา 

 
สํารอง 

 
กําไรสะสม 

 
สวนไดเสียที่ไมมี 

 
รวม 

   
ชําระแลว 

 
มูลคาหุน 

 
คาหุน 

 
ตามกฎหมาย 

 
ที่ยังไมไดจัดสรร 

 
อํานาจควบคุม 

 
สวนของผูถือ

หุน 

 
หมาย
เหตุ  

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

ยอดยกมาตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
  

1,036,226,276 
 

620,589,794 
 

2,422,793 
 

73,926,690 
 

2,415,020,314 
 

349,898,174 
 

4,498,084,041 

การออกหุนสามัญ 19 
 

133,636,369 
 

13,438,717 
 

(2,422,793) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

144,652,293 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

31,000,000 
 

(31,000,000) 
 

- 
 

- 

เงินปนผลจาย 25 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(144,426,585) 
 

- 
 

(144,426,585) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,400,911,551 
 

4,009,973 
 

1,404,921,524 

ยอดคงเหลือสิ้นป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
  

1,169,862,645 
 

634,028,511 
 

- 
 

104,926,690 
 

3,640,505,280 
 

353,908,147 
 

5,903,231,273 

                
ยอดยกมาตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

  
1,169,862,645 

 
634,028,511 

 
- 

 
104,926,690 

 
3,640,505,280 

 
353,908,147 

 
5,903,231,273 

การออกหุนสามัญ 19 
 

146,157,481 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

146,157,481 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12,100,000 
 

(12,100,000) 
 

- 
 

- 

เงินปนผลจาย 25 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(162,399,589) 
 

- 
 

(162,399,589) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

511,862,537 
 

31,505,534 
 

543,368,071 

ยอดคงเหลือสิ้นป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
  

1,316,020,126 
 

634,028,511 
 

- 
 

117,026,690 
 

3,977,868,228 
 

385,413,681 
 

6,430,357,236 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



                                                                                                   SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 61 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
            

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
             

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                           

   
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
ทุนที่ออกและ 

 
สวนเกิน 

 
เงินรับลวงหนา 

 
สํารอง 

 
กําไรสะสม 

 
รวม 

   
ชําระแลว 

 
มูลคาหุน 

 
คาหุน 

 
ตามกฎหมาย 

 
ที่ยังไมได
จัดสรร  

สวนของผูถอื
หุน 

 
หมาย
เหตุ  

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

ยอดยกมาตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
  

1,036,226,276 
 

620,589,794 
 

2,422,793 
 

73,926,690 
 

1,283,586,336 
 

3,016,751,889 
การออกหุนสามัญ 19 

 
133,636,369 

 
13,438,717 

 
(2,422,793) 

 
- 

 
- 

 
144,652,293 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

31,000,000 
 

(31,000,000) 
 

- 
เงินปนผลจาย 25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(144,426,585) 

 
(144,426,585) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

273,094,865 
 

273,094,865 

ยอดคงเหลือสิ้นป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
  

1,169,862,645 
 

634,028,511 
 

- 
 

104,926,690 
 

1,381,254,616 
 

3,290,072,462 

              
ยอดยกมาตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

  
1,169,862,645 

 
634,028,511 

 
- 

 
104,926,690 

 
1,381,254,616 

 
3,290,072,462 

การออกหุนสามัญ 19 
 

146,157,481 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

146,157,481 
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12,100,000 

 
(12,100,000) 

 
- 

เงินปนผลจาย 25 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(162,399,589) 
 

(162,399,589) 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

  
- 

 
- 

 
- 

 
  

 
177,136,481 

 
177,136,481 

ยอดคงเหลือสิ้นป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
  

1,316,020,126 
 

634,028,511 
 

- 
 

117,026,690 
 

1,383,891,508 
 

3,450,966,835 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจําป 2556 หนา 62 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
         

งบกระแสเงินสด 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   

      

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2555 

 
หมาย
เหตุ  

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
         

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 26 
 

284,483,428 
 

395,411,018 
 

122,878,998 
 

241,191,929 

จายดอกเบี้ย 
  

(103,465,406) 
 

(102,092,419) 
 

(101,495,032) 
 

(90,059,890) 

จายภาษีเงินได 
  

(63,504,406) 
 

(91,069,265) 
 

(26,220,010) 
 

(42,428,861) 

รับคืนภาษีเงินได 
  

36,294,159 
 

- 
 

- 
 

- 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน 
  

153,807,775 
 

202,249,334 
 

(4,836,044) 
 

108,703,178 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

         
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 10 

 
(817,792) 

 
(611,556) 

 
(817,792) 

 
(611,556) 

เงินสดจายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ 
         

   และอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทนุ 
  

(42,298,786) 
 

(73,791,996) 
 

(22,424,378) 
 

(45,904,352) 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยและกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 28 
 

(25,000,000) 
 

- 
 

(150,450,000) 
 

(31,585,449) 

เงินสดรับจากการรับชาํระหนี้เงนิใหกูยืมระยะสั้น 
         

   แกบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน 28 
 

- 
 

- 
 

46,700,000 
 

32,100,000 

เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 9 
 

(343,000,000) 
 

- 
 

(343,000,000) 
 

- 

เงินปนผลรับ 9 
 

44,100,000 
 

- 
 

44,100,000 
 

- 

ดอกเบี้ยรับ 
  

1,376,850 
 

1,838,496 
 

23,192,602 
 

21,575,910 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 
  

(365,639,728) 
 

(72,565,056) 
 

(402,699,568) 
 

(24,425,447) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

         
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 28 

 
- 

 
- 

 
104,200,000 

 
- 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 14 
 

1,445,478,860 
 

- 
 

1,445,478,860 
 

- 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 
  

- 
 

14,669,732 
 

- 
 

14,669,732 

เงินสดรับจาก(จายชาํระคืน)เงนิกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
  

109,144,765 
 

(64,144,765) 
 

109,144,765 
 

(64,144,765) 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย 
         

   และกิจการที่เกี่ยวของกัน 28 
 

- 
 

- 
 

(16,700,000) 
 

(300,000) 

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 14 
 

(1,363,750,000) 
 

(92,500,000) 
 

(1,222,500,000) 
 

(30,000,000) 

เงินปนผลจาย 25 
 

(16,242,108) 
 

(14,444,025) 
 

(16,242,108) 
 

(14,444,025) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 
  

174,631,517 
 

(156,419,058) 
 

403,381,517 
 

(94,219,058) 

          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสทุธ ิ

  
(37,200,436) 

 
(26,734,780) 

 
(4,154,095) 

 
(9,941,327) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 
  

60,566,939 
 

87,301,719 
 

10,094,602 
 

20,035,929 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป 
  

23,366,503 
 

60,566,939 
 

5,940,507 
 

10,094,602 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี้
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รายงานประจําป 2556 หนา 63 

 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
      

  
 

  
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

         
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                   

          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

         
          
รายการที่ไมใชเงินสด 

         
          
รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ไดแก 

    
          
   

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2556 

 
พ.ศ. 2555 

   
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

เจาหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ 
         

   และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
  

31,407,025 
 

1,700,784 
 

14,124,000 
 

- 
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

  
1,698,737 

 
260,000 

 
1,698,737 

 
260,000 

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนอสังหาริมทรัพย 
         

   เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
  

- 
 

2,825,906 
 

- 
 

- 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 

         
   การกลับรายการสัญญาเชาการเงิน 

  
- 

 
104,107,453 

 
- 

 
14,556,626 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนลดลงจาก 
         

   การรับรูเปนตนทุนของสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 11) 
 

4,542,683 
 

- 
 

4,542,683 
 

- 
หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 25) 

  
146,157,481 

 
129,982,560 

 
146,157,481 

 
129,982,560 

 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 57 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
1 ขอมูลท่ัวไป  

 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ได จดทะเบียนไว
ดังนี้ 
 
เลขที่ 99  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุม
บริษัท 
 
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) คือการใหเชาพื้นที่ในศูนยการคาและการใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยมีการใหบริการ
ใน 4 ลักษณะคือ 
 
(ก) การใหบริการเชาพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 - 3 ป และตั้งแต 10 - 30 ป ตามลําดับ  
(ข) การใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง ซึ่งมักจะมีระยะเวลาสอดคลองกับการเชาพื้นที่  
(ค) การใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา ประปา และโทรศัพท  
(ง) การใหบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
หมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใช เกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย  กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี 
ที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทไปถือปฏิบัติ และตอง
เปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ เกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงิน
รวมในหมายเหตุขอ 3 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่ เปนภาษาไทย  ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 

1) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวของและมีผลกระทบ
ตอบริษัท มีดังนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนนิงาน 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12 กําหนดใหกิจการตองรับรูคาใชจายภาษี เงินไดสําหรับงวด  ซึ่งประกอบไปดวยภาษีเงินได 
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งกลุมบริษัทไดนํามาถือปฏิบัติตั้งแตป พ.ศ. 2549  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดการนําเสนอสวนงานดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนําเสนอใหแกผูมีอํานาจ
ตั ด สิ น ใ จ สู ง สุ ด ด า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี ใ ห ม ไ ด เ ป ด เ ผ ย ไ ว ใ น ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ข อ มู ล 
ทางการเงินขอ 2.19 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้น  

 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ โดยเกี่ยวของกับบริษัทมีดังนี้ 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สัญญาเชา 
เร่ือง รายได 
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
เร่ือง สินทรัพยไมมตีัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ โดยเกี่ยวของกับบริษัทมีดังนี้ (ตอ) 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจเปนของผู
ถือตราสาร ไมมีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได นอกจากนี้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 ยังไดอธิบายสวนประกอบของสวนของเจาของวากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิแคราะหกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
แตละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางใดอยางหนึ่งได การปรับปรุง
มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะตองสงผล
ใหเกิดการรับรูสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเทานั้นจึงสามารถจัดประเภทเปนกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว
ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอยกเวนของหลักการที่มีอยูสําหรับการวัดมูลคาของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดใหกิจการวัดคาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยโดยขึ้นกับการคาดการณของกิจการเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจาก
การใชหรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ไดมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติฐานวา ราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมคาดวาจะไดรับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ไดมีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เร่ือง
ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม เปนสวนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับ
ปรับปรุง 2555) ผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้  

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการตัดแนวทางปฏิบัติสําหรับการเชาที่ดินซึ่งมีอายุการใชงาน 
ไมจํากัดใหเปนสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานไดมีการแกไขโดยมีการทําใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอาคารโดยจะตอง
มีการพิจารณาแยกจากกันวา ควรจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานโดยใชหลักการทั่วไปที่กลาวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท  

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ไดตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออกการ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ โดยเกี่ยวของกับบริษัทมีดังนี้ (ตอ) 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการตัดขอความในสวนของการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 ที่ใชอยูในปจจุบันออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก 
วิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี กําหนดใหมีการปรับปรุงโดยวิธียอนหลัง กรณีที่
กิจการสูญเสียอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสวนไดเสียในบริษัทดังกลาวที่คงเหลืออยูตองวัดมูลคาดวยวิธียุติธรรม การปรับปรุงเร่ืองนี้
ตองใชวิธีปรับไปขางหนาซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป 
การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากวิธีสวนไดเสีย
มาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการปรับปรุงโดยวิธียอนหลัง กรณีที่กิจการสูญเสียการ
ควบคุมสวนไดเสียในบริษัทดังกลาวที่คงเหลืออยูตองวัดดวยมูลคายุติธรรม การปรับปรุงเร่ืองนี้ตองใชวิธีปรับไปขางหนาซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไม
สงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการเนนหลักการของการเปดเผยที่มีอยูในปจจุบันสําหรับ เหตุการณและ
รายการที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลใหครอบคลุมการเปดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรม (ถาหากมีสาระสําคัญ) และตองมีการปรับขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบันจากขอมูลลาสุดของรายงานประจําป การ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการรวมธุรกิจอาจ
ตองมีการแบงแยกได แตจะรวมไดเฉพาะกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่สามารถระบุไดในสัญญาที่เกี่ยวของเทานั้น ในกรณีดังกลาว
สินทรัพยไมมีตัวตนตองรับรูแยกตางหากจากคาความนิยมแตสามารถรวมกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของได  สินทรัพยไมมี
ตัวตนอาจรับรูรวมกันเปนสินทรัพยชุดเดียวโดยที่สินทรัพยแตละรายการมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน การ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นวากิจการจะเปดเผยการวัดมลูคาของ
สินทรัพยของแตละสวนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลคานั้นใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน การปรับปรุง
มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 

 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ โดยเกี่ยวของกับบริษัทมีดังนี้ (ตอ) 
 
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เร่ือง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ

กฎหมายตามสัญญาเชา  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจํานวนของทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งนํามาจายชําระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด การตีความนี้ไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดใหมีการพิจารณาวาขอตกลงเปนหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไมโดย
อ า ง อิ ง จ า ก เ นื้ อ ห าขอ งข อ ตกล ง  ก า รตี ค ว า มนี้ กํ า หนด ให ป ร ะ เ มิ น ว า ข อ ต กล ง เ ข า เ งื่ อ น ไขต อ ไปนี้ ห รื อ ไม  
(1) การปฏิบัติตามขอตกลงขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอตกลงดังกลาวเปนการใหสิทธิในการใชสินทรัพย
นั้น ผูบริหารของกิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10 กําหนดวาหามกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ 
คาความนิยมที่เคยรับรูในงวดระหวางกาลงวดกอน การตีความนี้ไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในการรับรูสิ่งจูงใจที่ผูใหเชาใหแกผูเชาสําหรับสัญญาเชา
ดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฏหมายระหวางกิจการกับผูลงทุน วารายการ
ดังกลาวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเปนรายการเดียวกันและเขาเงื่อนไขของสัญญาเชาภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เร่ืองสญัญาเชา หรือไม 
โดยกําหนดใหวิธีปฏิบัติทางบัญชีจะตองสะทอนถึงเนื้อหาสาระของสัญญา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา  
 
ก) บริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลว 
กลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตอง
พิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบัน
รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวม
นับจากวันที่กลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา  
 
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวาง 
กลุมบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 
รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 
 

ข) รายการและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 
กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของผูถือหุนกลุมบริษัท สําหรับการซื้อ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและหุนที่ไดมาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของหุน
ที่ ซื้ อ ม า ใ น บ ริ ษั ท ย อ ย จ ะ ถู ก บั น ทึ ก ใ น ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น  แ ล ะ กํ า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น จ า ก ก า ร ข า ย 
ในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน 
 
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสําคญั สวนไดเสียในหุนที่เหลืออยูจะวัดมลูคาใหมโดยใชราคายุติธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลคาของเงินลงทุนที่
เหลือของกิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจดัประเภทใหม
เปนกําไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของ

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 70 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ค) กิจการรวมคา 
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันรับรู เ ร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงใน 
งบการเงินรวม สวนแบงของกลุมบริษัทในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไร
ขาดทุนรวม  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของสวนได เสีย 
ในกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในกิจการรวมคามีมูลคา
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับ
วาจะจายหนี้แทนกิจการรวมคา 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน โดยรายไดจากสวนไดเสียในกิจการรวมคาจะรับรู
เมื่อกิจการรวมคามีการประกาศจายเงินปนผล 
 
รายช่ือของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 
 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม  
 

2.5 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนเพื่อจดุมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงเวลาสั้นไมเกิน 1 ป  
นับแตวันที่ลงทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุน ณ วันสิ้นวันทําการสดุทายของป บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงนิลงทนุเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบ
กําไรขาดทุน 

 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วา เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น  หากราคาตามบัญชี 
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวในงบกําไรขาดทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงนิลงทุน ผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิจากการจําหนาย และมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาว 
จะถูกบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ในกรณีที่จําหนายเงินลงทุนออกไปบางสวน ราคาตามบัญชขีอง 
เงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.6 ลูกหนี้การคา 

 
ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและ
บริหาร 
 

2.7 อาคารและอุปกรณ 
 
อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุน และแสดงมูลคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อม
ร า ค า คํ า น วณ โ ด ย วิ ธี เ ส น ต ร ง  เ พื่ อ ล ด ร า ค า ต า ม บั ญ ชี ข อ ง สิ น ท รั พ ย แ ต ล ะ ช นิ ด ต ล อ ด อ า ยุ ก า ร ใ ห ป ร ะ โ ย ช น 
ที่ประมาณไวของสินทรัพยหรือตามอายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุสัญญาเชาสั้นกวา ดังตอไปนี้  
 
อาคารและสวนปรับปรุง 15 - 30 ป (ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน) 
อุปกรณสํานักงาน   5 ป  
คอมพิวเตอรและอุปกรณ   3 ป  
ยานพาหนะ   5 ป  
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยให
เหมาะสม 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา 
จะไดรับคืน โดยบันทึกผลตางจากการปรับลดนี้เปนคาเผื่อการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อตนทุนนั้น
เกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุมบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และจะตัด
มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ  กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
รายการกาํไรและขาดทุนที่เกดิจากการจาํหนายอาคารและอปุกรณ คาํนวณโดยเปรียบเทยีบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
สินทรัพยกับราคาตามบัญชีของสนิทรัพย และจะรับรูในงบกําไรขาดทนุ
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวย  อสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยความเปนเจาของเพื่อหาประโยชนจากรายได 
คาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมบริษัท รวมถึง
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต และแสดงตามมูลคายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งจะประเมินทุกสามป อยางไรก็ตามฝายบริหารจะสอบทานมูลคายุติธรรมเพื่อใหมูลคาสะทอนถึงสภาพตลาด 
ณ  วั น สิ้ น ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ร า ย ง า น  มู ล ค า ยุ ติ ธ ร ร ม คํ า น ว ณ จ า ก ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด คิ ด ล ด ข อ ง 
คาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน รวมถึงคาเชาในอนาคตภายใตเงื่อนไขของตลาดที่มีอยูในปจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจายตางๆ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย อัตราคิดลดที่ใชสะทอนถึงการประเมินสภาวะตลาดปจจุบันในเรื่องมูลคาของเงินและปรับปรุงดวย
ปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 
การรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาบัญชีของสินทรัพยจะกระทําก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัท 
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจายนั้น และตนทนุสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ คาซอมแซมและบํารุงรักษาทั้งหมดจะ
รับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปลี่ยน
แทนออก 
 
ประโยชนจากการใชที่ดินที่ไดมาโดยสัญญาเชาดําเนินงาน ถูกจัดประเภทและบันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจะ
บันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินภายใต “คาเชาที่ดินรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน” ตนทุนทางการเงินที่เกิด
จากการบันทึกสัญญาเชาการเงินจะแสดงเปนสวนหนึ่งของกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 
 
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การตั้งตนทุน
การกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะหยุดพักลงเมื่อการกอสรางทรัพยสินหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง 
 

2.9 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว  
 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
สัญญาการเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชา
การเงิน  ซึ่ งจะบันทึกเปนรายจ ายฝ ายทุนดวยมูลค ายุติ ธรรมของสินทรัพยที่ เช าหรือมูลค าป จจุบันสุทธิของจํ านวนเงิน 
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน 
เ พื่ อ ใ ห ไ ด อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย ค ง ที่ ต อ หนี้ สิ น ค ง ค า ง อ ยู โ ด ยพิ จ า รณ า แ ย ก แต ล ะ สั ญญ า  ภ า ร ะ ผู กพั น ต า มสั ญญ า เ ช า 
หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอย
กวา สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพย ซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชา
นั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแก 
ผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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2.9 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว (ตอ) 

 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงิน รายไดจาก
สัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รายไดคาเชา 
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
 

2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
คาความนิยม 
คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สู งกว ามูลค ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ กลุ มบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ 
ของบริษัทยอย  ณ  วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น  คาความนิยมที่ เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคาของคาความ
นิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการ
ขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยที่หนวยนั้นอาจจะเปน
หนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและการ
ดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค   โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการ 
ใหประโยชนเปนเวลา 10 ป 
 
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกจิที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหนึง่
ปจึงจะบันทึกเปนสนิทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 
คาใชจายในการพัฒนาประสทิธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวม
ไวในตนทุนเมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดย
ใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการเปนเวลา 10 ป
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2.11 การดอยคาของสินทรัพย 
อาคารและอุปกรณ  และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ ไม เปนสินทรัพยทางการเงิน  รวมทั้ งค าความนิยมและสินทรัพย 
ไมมีตัวตน  จะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมี เหตุการณหรือสถานการณบงชี้ว าราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวา 
จะได รับคืนเพื่อพิจารณาผลตอรายการขาดทุนจากการดอยคา  รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรู เมื่อราคาตามบัญชี 
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช 
สินท รัพย จ ะถู กจั ด เป นหน ว ยที่ เ ล็ กที่ สุ ดที่ ส าม ารถแยกออกมาได  เ พื่ อ วั ตถุ ประสงค ของการประ เมิ นการด อ ยค า  
ณ  วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรู 
ในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทได
รับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
 

2.12 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน ยกเวนสวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลําดับ 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภ า ย ในสิ้ น ร อบ ระ ย ะ เ ว ล าที่ ร า ย ง าน ในประ เ ทศที่ ก ลุ ม บ ริ ษั ท ไ ด ดํ า เ นิ น ง า นและ เ กิ ด ร า ย ไ ด ท า ง ภ าษี  ผู บ ริ ห า ร 
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด  ๆ  โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากร 
ไปปฏิบัติและจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร ตามจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตาม
บัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทาง
บัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาด
ไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลตาง
ชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน  
 
สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมือ่กิจการมีสทิธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สนิ
ภาษีเงนิไดรอการตดับัญชีเกีย่วของกบัภาษีเงนิไดทีป่ระเมนิโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดยีวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษี
เดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึง่ตั้งใจจะจายหนี้สินและสนิทรัพยภาษเีงินไดของงวดปจจุบนัดวยยอดสทุธิ
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2.13 ประมาณการหนี้สิน 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมาน
จากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและสามารถ
ประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะ
บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 
 

2.14 ผลประโยชนของพนักงาน 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  
 
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุม
บริษัทรับรูหนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลัก
ค ณิ ต ศ า ส ต ร ป ร ะ กั น ภั ย  ( Actuarial Technique) ซึ่ ง ป ร ะ ม า ณ ก า ร จ า ก มู ล ค า ป จ จุ บั น ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ที่ 
คาดวาจะตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สิน
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัย
อื่น ทั้งนี้คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจาง
งาน  
 

2.15 เงินกูยืม 
เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ ในเวลาตอมาเงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม 
 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน เมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 
12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.16 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดจากการใหเชาและบริการรับรูเปนรายไดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและเมื่อไดใหบริการกับลูกคาตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 2.9 เร่ือง สัญญาเชาระยะยาว 
 
รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา 
 
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ 
คาใชจายโดยทั่วไปบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.17 เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
ก ารค า  ลู กหนี้ ตามสัญญา เช าการ เงิ น  ลู กหนี้ กิ จการที่ เ กี่ ยวข องกัน  และเงินให กู ยื มแก กิ จการที่ เ กี่ ยวข องกัน  หนี้ สิ น 
ทางการเงินที่สํ าคัญซึ่ งแสดงอยู ในงบแสดงฐานะการเงินไดแก  เจ าหนี้การคา  เจ าหนี้กิจการที่ เกี่ ยวของกัน  และเงินกู ยืม  
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทไมมีนโยบายในการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อการคาหรือเพื่อเก็งกําไร  
 
กลุมบริษัทเปนคูสัญญาในอนุพันธที่ เปนเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  เคร่ืองมือดังกลาว 
ไมรับรูในงบการเงินในวันเร่ิมแรก 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย สวนตางที่จะตองจายหรือที่จะไดรับจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูเปนสวนประกอบของรายไดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจายตลอดอายุของสัญญา รายการกําไรและ
รายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้กอนกําหนดหรือจากการจายชําระเงินกูยืมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
รายละเอียดของอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 
 

2.18 การจายเงินปนผล 
เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท     หรือบริษัท
ยอยไดอนุมัตกิารจายเงินปนผล  
 

2.19 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน  
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน
งานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

 
3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
3.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและ
ปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น 
ก) การดอยคาของลูกหนี้การคา และลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
โดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลูกคาไมสามารถชําระหนี้ได กลุมบริษัทประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการ 
คาดการณกระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตในการรับชําระหนี้ และกรณีของการผิดชําระหนี้ที่
เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
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3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน (ตอ) 
 

3.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 
 

ข) การดอยคาของคาความนิยม 
ในแตละป กลุมบริษัทจะทดสอบคาความนิยมวาเกิดการดอยคาหรือไม โดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
กับกระแสเงินสดคิดลดของมูลคาการใชงานที่คาดวาจะไดรับจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด การคํานวณดังกลาว
ตองอาศัยการประมาณการของผูบริหาร 

 
ค) อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุม
บริษัท โดยฝายบริหารจะทําการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการ
ประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่ เ ส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานเนื่องจากการขาย 
หรือเลิกใช 
 

ง) ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
มูลคาปจจุบันของการประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุคํานวณโดยขอสมมติฐานตาง ๆ  
อัตราคิดลดรวมอยูในขอสมมติฐาน ซ่ึงใชในการกําหนดคาใชจายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ การ
เปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานตาง ๆ จะมีผลตอยอดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ 
 
กลุมบริษัทไดกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมทุกป โดยใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอนาคต
สําหรับการชําระหนี้สินคาตอบแทนพนักงาน ในการกําหนดอัตราคิดลดดังกลาว กลุมบริษัทใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
รัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินคาตอบแทนพนักงาน 
 
ขอสมมติฐานอื่น ๆ สําหรับการประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุอางอิงจากสภาวะของตลาด 
ในปจจุบัน ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผยในหมายเหตุขอ 18 
 

จ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซ่ึงประเมินโดยผูประเมินอิสระ คํานวณจากประมาณการ 
กระแสเงินสดคิดลดของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน รวมถึงคาเชาในอนาคตภายใตเงื่อนไขของตลาดที่มีอยูใน
ปจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจายตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย อัตราคิดลดที่ใชสะทอนถึงการ
ประเมินสภาวะตลาดปจจุบันในเรื่องมูลคาของการเงินและปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดระหวางรอย
ละ 4.15 ถึง 12 ตอป 
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3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจและการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน (ตอ) 
 

3.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท
เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ตนทุนทางการเงินของทุน  
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน  กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน  การคืนทุนใหแก 
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 

 
4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 เงินสด 140 128 80 78 

 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 23,227 60,439 5,861 10,017 

  23,367 60,567 5,941 10,095 

 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.5 ถึง 0.63 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 0.5 ถึง 0.75 ตอป) 
 

5 เงินลงทุนชั่วคราว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนประเภทกองทุนเปดจํานวน 49.1 ลานบาท (พ.ศ. 2555 : 24.5 ลานบาท) 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

6 ลูกหนี้การคา  
ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 64,250 53,202 31,263 27,478 
 เกินวันครบกําหนด 1 - 6 เดือน 8,422 8,931 3,126 5,387 
 เกินวันครบกําหนด 7 - 12 เดือน 461 185 - - 

 เกินวันครบกําหนดมากกวา 12 เดือน - 3,905 - 2,892 

  73,133 66,223 34,389 35,757 

 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

  73,133 66,223 34,389 35,757 

 
7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 ลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชา     
    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป 47,058 44,412 34,199 32,088 
    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2 - 5 ป 201,669 194,974 147,533 143,068   

    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระเกินกวา 5 ป 779,802 832,596 501,671 540,076 

  1,028,529 1,071,982 683,403 715,232 

        
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี้     
    ตองจายตามสัญญาเชา       

    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป 22,314 20,898 15,747 14,470 

    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2 - 5 ป 102,611 95,163 75,958 69,976   

    สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระเกินกวา 5 ป 565,273 592,818 366,719 387,965 

  667,884 687,981 442,677 457,941 

      
  690,198 708,879 458,424 472,411 

    หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

  690,198 708,879 458,424 472,411 

        

 รายไดทางการเงินรอการรับรู 338,331 363,103 224,979 242,819 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 
7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (ตอ) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทมีการยกเลิกสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง และบันทึกผลขาดทุนจํานวน 169.60 ลานบาท ในงบกําไร
ขาดทุน 
 
รายไดทางการเงินรอการรับรูคํานวณโดยวิธีการคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.15 ถึงรอยละ12 ตอป 
 
ลักษณะของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาไดแก 

h ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญา 

h คาตอบแทนการใหเชาทั้งหมดที่ผูเชาตกลงชําระแกผูใหเชาในวันที่สงมอบสถานที่เชา ผูใหเชาไมตองคืนแกผูเชา  

h หากผูเชายกเลิกสัญญาเชา ผูเชาตองเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชาเนื่องจากการยกเลิกนั้น 
 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
 ลูกหนี้อื่น 42,313 35,498 21,635 30,943 
 ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 15,837 60,209 12,291 9,765 
 คาใชจายจายลวงหนา 7,964 16,885 2,057 3,624 

 อื่น ๆ  2,766 3,998 1,168 1,249 

  68,880 116,590 37,151 45,581 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท 

   
เงินลงทุนในบริษัทยอย   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาตามบัญชีตนป  257,925 257,925 

ลงทุนลดลง - - 

ราคาตามบัญชีปลายป  257,925 257,925 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 
 
ในการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของกิจการรวมคาแหงหนึ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผูถือหุนมีมติใหกิจการ 
รวมคาจายเงินปนผลในอัตรา 0.30 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 90 ลานบาท โดยจายใหกับบริษัทและสวนไดเสียที่ไมม ี
อํานาจควบคุมในวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทไดบันทึกเงินปนผลรับจํานวน 44.1 ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนของบริษัทใน 
งบกําไรขาดทุน 

   งบการเงิน 
  งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

  พันบาท พันบาท 

    
 สวนไดเสียในกิจการรวมคา   
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
 ราคาตามบัญชีตนป  2,568,604 1,470,000 
 เงินลงทุนในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 343,000 343,000 
 เงินปนผลรับ (44,100) - 

 สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา 291,574 - 

 ราคาตามบัญชีปลายป  3,159,078 1,813,000 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้ 
 

  สัดสวนความเปนเจาของ 

 ลักษณะความสัมพันธ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

บริษัทยอย    

บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร จํากัด ถือหุนโดยตรง   74   74 

บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล เซ็นเตอร จํากัด ถือหุนโดยตรง   51   51 

บริษัท สยามฟวเจอรพร็อพเพอรต้ี จํากัด ถือหุนโดยตรง 100 100 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ถือหุนโดยตรง   50   50 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ถือหุนทางออมผาน   50   50 

 บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด   

บริษัท สยามฟวเจอร แมเนจเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 100 100 
    

กิจการรวมคา    

บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง   49   49 

บริษัท นอรธ บางกอก ดีเวลอปเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง   49   - 
 

บริษัทยอยและกิจการรวมคาทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักในการใหเชาพื้นที่ในอาคารและ
ใหบริการดานสาธารณูปโภค 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคามีจํานวนเงินดังนี้ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
  พันบาท พันบาท 
    
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 347,514 509,779 
 ลูกหนี้การคา 12,575 40,482 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 103,561 80,994 
 คาเชาจายลวงหนา 20 1,987 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 6,285,085 6,131,586 
 อุปกรณ - สุทธิ 78,793 12,294 

 สินทรัพยอื่น 17,889 58,941 

 สินทรัพยรวม 6,845,437 6,836,063 

    
 คาเชาที่ดินรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน 151,873 150,285 
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,859,150 3,113,950 
 คาเชารับลวงหนา 67,066 69,620 
 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 308,680 264,910 
 เจาหนี้การคา 24,251 42,679 

 หนี้สินอื่น 619,849 627,525 

 หนี้สินรวม 4,030,869 4,268,969 

    

 สินทรัพยสุทธิ 2,814,568 2,567,094 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคามีจํานวนเงินดังนี้ (ตอ) 
 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
  พันบาท พันบาท 
    
 รายไดคาเชา 656,774 423,794 
 กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 103,301 1,229,212 
 รายไดดอกเบี้ย 8,188 4,976 
 รายไดอื่น 226,376 126,335 
 ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ (300,726) (169,217) 
 คาใชจายในการขายและบริหาร (134,198) (120,019) 

 ตนทุนทางการเงิน (194,000) (138,825) 

 กําไรกอนภาษีเงินได 365,715 1,356,256 

 ภาษีเงินได (74,141) (274,993) 

 กําไรสุทธิ 291,574 1,081,263 

 
กิจการรวมคาไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในสกุลเงินบาทจาก
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีอายุที่เหลือดังตอไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท 

   
1 ปแตไมเกิน 3 ป 490,923 197,077 

มากกวา 3 ป 5,345,381 6,055,523 

 5,836,304 6,252,600 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีกําหนดชําระผลแตกตางของอัตราดอกเบี้ยเปนรายสามเดือน  
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

10 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
   งบการเงิน 

  งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

   โปรแกรม  โปรแกรม 
  คาความนิยม คอมพิวเตอร รวม คอมพิวเตอร 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555     
 ราคาทุน 5,000 28,890 33,890 28,890 

 หัก  คาตัดจําหนายสะสม (563) (7,889) (8,452) (7,889) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,437 21,001 25,438 21,001 

      
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 4,437 21,001 25,438 21,001 
 ซื้อสินทรัพย - 612 612 612 

 คาตัดจําหนาย  - (2,922) (2,922) (2,922) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 4,437 18,691 23,128 18,691 

      
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
 ราคาทุน 5,000 29,502 34,502 29,502 

 หัก  คาตัดจําหนายสะสม (563) (10,811) (11,374) (10,811) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,437 18,691 23,128 18,691 

      
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 4,437 18,691 23,128 18,691 
 ซื้อสินทรัพย - 2,256 2,256 2,256 

 คาตัดจําหนาย  - (3,013) (3,013) (3,013) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 4,437 17,934 22,371 17,934 

      
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     
 ราคาทุน 5,000 31,758 36,758 31,758 

 หัก  คาตัดจําหนายสะสม (563) (13,824) (14,387) (13,824) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,437 17,934 22,371 17,934 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

11 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 7,607,225 7,348,733 4,089,150 4,030,335 
โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - 2,826 - - 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในระหวางป  65,491 149,914 32,596 35,889 
จําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     
   ตามสัญญาเชาการเงิน (4,543) - (4,543) - 

กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคายุติธรรม (57,587) 105,752 (81,075) 22,926 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,610,586 7,607,225 4,036,128 4,089,150 

 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม (57,587) (81,075) 

ตนทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (97,280) (66,370) 

ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ (154,867) (147,445) 

 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม 105,752 22,926 

ตนทุนทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (91,985) (61,307) 

กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 13,767 (38,381) 

 
รายไดคาเชาและคาใชจายสวนใหญที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดและคาใชจายที่ เกิดจากอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน 
ซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีมูลคาตามบัญชีกอนปรับมูลคายุติธรรมจํานวน 515 ลานบาท (พ.ศ. 2555 : 515 
ลานบาท) ถูกใชเปนหลักประกันเงินกูยืมตามที่อธิบายไวในหมายเหตุ 13 และ 14 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

   งบการเงินรวม 

    ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง  
   อาคารและ อุปกรณสํานกังาน และโครงการระหวาง  
   สวนปรับปรุง และคอมพิวเตอร การพัฒนา รวม 

   พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555      
 ราคาทุน  11,852 103,903 5,738 121,493 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  (2,384) (83,699) - (86,083) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  9,468 20,204 5,738 35,410 

       
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  9,468 20,204 5,738 35,410 
 ซื้อสินทรัพย   - 10,419 395 10,814 
 โอนเขา (โอนออก)  - 1,647 (1,647) - 
 คาเสื่อมราคา   (482) (10,884) - (11,366) 
 โอนสินทรัพยเปนอสังหาริมทรัพย      
    เพื่อการลงทุน  - - (2,826) (2,826) 

 ตัดจําหนาย  - - (1,642) (1,642) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ  8,986 21,386 18 30,390 

       
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
 ราคาทุน  11,852 115,969 18 127,839 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  (2,866) (94,583) - (97,449) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  8,986 21,386 18 30,390 

       
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  8,986 21,386 18 30,390 
 ซื้อสินทรัพย   - 6,114 401 6,515 
 คาเสื่อมราคา   (484) (7,914) - (8,398) 

 ตัดจําหนาย  - - (18) (18) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ  8,502 19,586 401 28,489 

       
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
 ราคาทุน  11,852 122,083 401 134,336 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  (3,350) (102,497) - (105,847) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  8,502 19,586 401 28,489 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง  
  อุปกรณสํานักงาน และโครงการ  
  และคอมพิวเตอร ระหวางการพัฒนา รวม 

  พันบาท พันบาท พันบาท 

 วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555    
 ราคาทุน 78,423 1,264 79,687 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (63,717) - (63,717) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,706 1,264 15,970 

     
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 14,706 1,264 15,970 
 ซื้อสินทรัพย 5,682 397 6,079 
 คาเสื่อมราคา  (7,195) - (7,195) 

 ตัดจําหนาย - (1,642) (1,642) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 13,193 19 13,212 

     
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 ราคาทุน 84,105 19 84,124 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (70,912) - (70,912) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,193 19 13,212 

     
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
 ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 13,193 19 13,212 
 ซื้อสินทรัพย 3,552 401 3,953 
 คาเสื่อมราคา  (5,229) - (5,229) 

 ตัดจําหนาย - (19) (19) 

 ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 11,516 401 11,917 

     
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
 ราคาทุน 87,657 401 88,058 

 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (76,141) - (76,141) 

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,516 401 11,917 



                                                                                                  
 SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 88 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

13 เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 855 - 855 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 200,000 90,000 200,000 90,000 

  200,000 90,855 200,000 90,855 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยแหงหนึ่งเปน
หลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 4.60 ถึงรอยละ 5.12 ตอป) 

 
14 เงินกูยืม 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
 เงินกูยืมจากธนาคาร - 91,250 - 22,500 

 หุนกู 498,439 1,198,854 498,439 1,198,854 

  498,439 1,290,104 498,439 1,221,354 

 เงินกูยืมระยะยาว     
 เงินกูยืมจากธนาคาร - 72,500 - - 

 หุนกู 1,447,676 500,000 1,447,676 500,000 

  1,447,676 572,500 1,447,676 500,000 

      

 รวมเงินกูยืม 1,946,115 1,862,604 1,946,115 1,721,354 

 
เงินกูยืมจากธนาคาร 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ํา (MLR) และ MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป (พ.ศ. 2555 : MLR และ 
MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป) เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยหลายแหง เงินกูยืมระยะยาว
มีการชําระดอกเบี้ยทุกเดือน 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

14 เงินกูยืม (ตอ) 
 
หุนกู 
 
หุนกูมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  4.70 ถึงรอยละ 4.85 ตอป  และมีกําหนดไถถอนคืนในระหวางเดือนกรกฎาคม  พ .ศ. 2557 ถึง 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทจะตองดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหดังน ี

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 ราคาตามบัญชีตนป 1,862,604 1,953,571 1,721,354 1,749,821 
 หุนกูเพิ่มขึ้นระหวางป 1,450,000 - 1,450,000 - 
 คาใชจายในการออกหุนกู (4,521) - (4,521) - 
 การจายคืนเงินกูยืมจากธนาคารและหุนกู  (1,363,750) (92,500) (1,222,500) (30,000) 

 ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 1,782 1,533 1,782 1,533 

 ราคาตามบัญชีปลายป 1,946,115 1,862,604 1,946,115 1,721,354 

 
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 750,000 หนวย โดยมีมูลคา 
ที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท จํานวนเงินทั้งสิ้น 750 ลานบาท หุนกูมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.70 ตอป และมีกําหนดไถถอนคืน 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 บริษัทจะตองดํารงอัตราสวนทางการเงินและขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน  
 
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 700,000 หนวย โดยมีมูลคา 
ที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท จํานวนเงินทั้งสิ้น 700 ลานบาท หุนกูมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.85 ตอป และมีกําหนดไถถอนคืน 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทจะตองดํารงอัตราสวนทางการเงินและขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน  
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทและบริษัท มีดงัตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 เงินกูยืมทั้งสิ้น     
  -  อัตราคงที่ 1,946,115 1,698,854 1,946,115 1,698,854 

  -  อัตราลอยตัว - 163,750 - 22,500 

  1,946,115 1,862,604 1,946,115 1,721,354 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

14 เงินกูยืม (ตอ) 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทและบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

      
 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอป     
  - เงินกูยืมทั้งหมด 4.78 4.92 4.78 4.77 
 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

  งบการเงินรวม 

  มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 เงินกูยืมทั้งสิ้น 1,946,115 1,862,604 1,825,582 1,820,595 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  มูลคาตามบัญช ี มูลคายุตธิรรม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 เงินกูยืมทั้งสิ้น 1,946,115 1,721,354 1,825,582 1,683,884 

 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมจากธนาคารและหุนกูคํานวณจากกระแสเงินสดคิดลด โดยอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณเปนอัตราคิดลด 
ที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ผูบริหารบริษัทคาดวากลุมบริษัทสามารถจัดหาเงินกูได ณ วันที่ในงบการเงิน 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      

 ครบกําหนดภายใน 1 ป  498,439 1,290,104 498,439 1,221,354 

 ครบกําหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป - 572,500 - 500,000 

 ครบกําหนดเกินกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป 1,447,676 - 1,447,676 - 

  1,946,115 1,862,604 1,946,115 1,721,354 

 



                                                                                                  
 SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC 

รายงานประจําป 2556 หนา 91 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 คาใชจายคางจาย 64,521 65,463 33,109 37,055 
 ภาษีโรงเรือนคางจาย 139,441 166,578 78,538 99,742 
 เงินประกันผลงานคางจาย 8,172 8,810 6,068 6,445 
 ดอกเบี้ยจายคางจาย 14,984 15,294 14,984 15,206 

 อื่น ๆ 38,972 35,516 29,777 30,750 

  266,090 291,661 162,476 189,198 

 
16.  คาเชาและคาบริการรับลวงหนา 
 
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาถึงกําหนดรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      

 ถึงกําหนดรับรูเปนรายไดภายใน 1 ป 52,101 57,232 30,916 36,038 

 ภายใน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 130,393 145,553 51,629 66,770 

 เกินกวา 5 ป 339,055 366,529 31,422 39,205 

  469,448 512,082 83,051 105,975 

  521,549 569,314 113,967 142,013 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 ยอดตนปหนี้สินภาษีเงินได (609,419) (631,520) (327,988) (330,932) 

 รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทนุ (หมายเหตุ 23) (22,075) 22,101 (15,545) 2,944 

 ยอดปลายปหนี้สินภาษีเงินได (631,494) (609,419) (343,533) (327,988) 

 
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (กอนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่มีกับหนวยงาน 
เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เงินมัดจํา คาบริการ   
  รับจากลูกคา รับลวงหนา อ่ืน ๆ รวม 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 ยอดตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 14,275 18,191 5,059 37,525 

 รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (600) 2,096 3,102 4,598 

 ยอดปลายป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 13,675 20,287 8,161 42,123 

 

 งบการเงินรวม 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กําไรจาก อสังหาริมทรัพย  
 สัญญาเชาการเงิน เพื่อการลงทุน รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ยอดตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 244,755 402,189 646,944 

รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (18,317) 44,990 26,673 

ยอดปลายป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 226,438 447,179 673,617 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (กอนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่มีกับหนวยงาน 
เก็บภาษีเดียวกัน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เงินมัดจํา คาบริการ   
 รับจากลูกคา รับลวงหนา อ่ืน ๆ รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 5,521 3,906 5,059 14,486 

รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (104) 31 1,700 1,627 

ยอดปลายป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 5,417 3,937 6,759 16,113 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กําไรจาก อสังหาริมทรัพย  
 สัญญาเชาการเงิน เพื่อการลงทุน รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ยอดตนป 1 มกราคม พ.ศ. 2556 68,438 274,036 342,474 

รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (3,976) 21,148 17,172 

ยอดปลายป 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 64,462 295,184 359,646 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณีที่ในทางกฎหมาย 
เปนภาษีซ่ึงจัดเก็บโดยหนวยงานทางภาษีหนวยงานเดียวกันในกรณีนี้คือกรมสรรพากร การหักกลบลบกันที่แสดงผลสุทธิใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 42,123 37,525 16,113 14,486 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (673,617) (646,944) (359,646) (342,474) 

 รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (631,494) (609,419) (343,533) (327,988) 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในระหวางปมีดังนี้ 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท 

   
ยอดตนป 23,884 19,958 
ตนทุนบริการปจจุบัน 3,531 3,194 

ตนทุนดอกเบี้ย 917 732 

ยอดคงเหลือปลายป 28,332 23,884 

 
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนมีดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท 

   
ตนทุนบริการปจจุบัน 3,531 3,194 

ตนทุนดอกเบี้ย 917 732 

รวม 4,448 3,926 

 
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้  

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

   
อัตราคิดลด  รอยละ 3.84 รอยละ 3.84 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6 รอยละ 6 
เกษียณอาย ุ 60 ป 60 ป 
อัตราการตายกอนเกษียณอาย ุ รอยละ 100 ของ รอยละ 100 ของ 
 Thai Mortality Thai Mortality 
 Ordinary Table 2008 Ordinary Table 2008 
อัตราการทุพพลภาพ รอยละ 5 ของ รอยละ 5 ของ 

 
Thai Mortality 

Ordinary Table 2008 
Thai Mortality 

Ordinary Table 2008 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

19 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 จํานวนเงิน   
 หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ทุนที่ออกและชําระแลว    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 1,036,226 620,590 1,656,816 

การออกหุน 133,637 13,439 147,076 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 1,169,863 634,029 1,803,892 

การออกหุน 146,157 - 146,157 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556                                                                                 1,316,020                      634,029             1,950,049 
 

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 1,316,105,475 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 
1,169,875,095 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,316,020,126 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,169,862,645 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
ผูถือไดอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานและกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่17 มกราคม 
พ.ศ. 2550 และวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 15,000,000 หนวย มีอายุการใชสิทธิ 5 ป โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิ
แปลงสภาพไดในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิหุนละ 6.94 บาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนอัตราการใชสิทธิแปลงสภาพจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1.48344 หุนสามัญ และเปลี่ยนราคาใชสิทธิจากราคาหุนละ 
6.94 บาท เปนราคาหุนละ 4.678 บาท 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2555 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิจํานวน 2,113,941 หนวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่
หมดอายุการใชสิทธิและไมไดใชสิทธิจํานวน 1,636,213 หนวย  
 
20 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงสํารองตาม
กฎหมายนี้จะไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได อยางไรก็ตามบริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนสํารองตามกฎหมาย 
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแลว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 

21 คาใชจายตามลักษณะ 
 
คาใชจายที่สําคัญที่รวมอยูในการคํานวณกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได สามารถแยกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 12) 8,398 11,366 5,229 7,195 
 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 99,634 97,777 99,634 97,777 

 
22. ตนทนุทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      

 ดอกเบี้ยจาย     
    -  หุนกู 94,548 80,821 94,548 80,821 
    -  เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 5,748 19,600 3,458 7,077 
    -  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 128 154 128 153 
    -  คาใชจายในการออกหุนกู 1,782 1,533 1,782 1,533 
    -  เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,266 443 

    -  อื่นๆ 950 21 950 21 

 รวมตนทุนทางการเงิน 103,156 102,129 102,132 90,048 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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23 ภาษีเงินได 
            ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      

 คาใชจายภาษีเงินไดในปจจุบัน 62,159 64,215 23,694 28,658 

      
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     
 รายการที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว 22,075 26,837 15,545 42,860 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี - (48,938) - (45,804) 

 รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17) 22,705 (22,101) 15,545 (2,944) 

      

 รวมคาใชจายภาษีเงินได 84,234 42,114 39,239 25,714 

 
การคํานวณภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      

 กําไรกอนภาษีเงินได 627,602 1,447,035 216,375 298,809 

      
 ภาษีเงินไดคํานวณที่อัตราภาษี รอยละ 20     
    (พ.ศ. 2555 : รอยละ 23)      
    สําหรับบริษัทและอัตรารอยละ 15 ถึง 20     
    (พ.ศ. 2555 : รอยละ 15 ถึง 23) สําหรับบริษัทยอย 125,616 316,233 43,275 68,726 
 ผลกระทบ:     
 รายไดที่ไมตองเสียภาษ ี (58,315) (232,516) (8,820) - 
 คาใชจายที่หักเปนคาใชจายทางภาษีไมได 16,933 7,335 4,784 2,792 

 การวัดมูลคาใหมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (48,938) - (45,804) 

 คาใชจายภาษีเงินได 84,234 42,114 39,239 25,714 

 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และรอยละ 20 สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนหรือหลังจากวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดถูกวัดมูลคาใหมดวยอัตราภาษีเงินไดใหมดังกลาว 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

24 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลว 
และออกจําหนายในระหวางป 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยถือวาหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 
(หมายเหตุ 19) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการใชสิทธิทําโดยการคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทสําหรับป) แลวจะมี 
หุนสามัญเพิ่มขึ้นอีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งนี้จะไมมีการปรับปรุงใด ๆ  
ในงบกําไรขาดทุน 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2556 บริษัทออกหุนปนผลจํานวน 146,157,481 หุน โดยบริษัทไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน กอน
เหตุการณดังกลาวตามสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงไปของจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนเสมือนวาเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้นตั้งแตวัน
เร่ิมตนของงวดแรกสุดที่นําเสนอ ซ่ึงมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนของรอบปบัญชี 
พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 
 จํานวนหุน จํานวนหุน 

 ตามที่ปรับใหม ตามที่รายงานไวเดิม 
   

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน   
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1,315,628,610 1,169,471,129 
   
กําไรตอหุนปรับลด   
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1,315,628,610 1,169,471,129 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

24 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

กําไรที่เปนของบริษัทใหญ (พันบาท) 511,863 1,400,912 177,136 273,095 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัที่ชาํระแลว     

   และออกจาํหนาย (พันหุน) 1,316,020 1,315,629 1,316,020 1,315,629 
     

กําไรตอหุนขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.39 1.06 0.13 0.21 
     

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรบัลด (พันหุน) - - - - 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัที่ใชคํานวณ     

   กําไรตอหุนปรบัลด (พันหุน) 1,316,020 1,315,629 1,316,020 1,315,629 
     

กําไรตอหุนปรบัลด (บาท) 0.39 1.06 0.13 0.21 
 

25 เงินปนผล 
 
ในการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของป พ.ศ. 2555 ในรูปของหุนสามัญในอัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล และในรูปของเงินสดจํานวน 0.01389 บาทตอหุน
เปนจํานวน 146,157,481 หุน และจํานวนเงิน 16.24 ลานบาท ตามลําดับ โดยจายใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 
 
ในการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของป พ.ศ. 2554 ในรูปของหุนสามัญในอัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล และในรูปของเงินสดจํานวน 0.01389 บาทตอหุน
เปนจํานวน 129,982,560 หุน และจํานวนเงิน 14.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยจายใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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26 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
การกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
  บาท บาท บาท บาท 

 กําไรกอนภาษีเงินได 627,602,264 1,447,035,347 216,375,132 298,808,832 

 รายการปรับปรุง     

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 10 และ 12) 11,411,175 14,288,901 8,242,387 10,116,856 

 ตัดจําหนายคาเชาจายลวงหนา 66,161 66,160 - - 

 ดอกเบี้ยรับ (25,959,904) (36,925,455) (39,607,296) (31,875,437) 

 ดอกเบี้ยจาย 103,156,107 102,129,231 102,131,780 90,048,364 

 เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 9) - - (44,100,000) - 

 ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู (หมายเหตุ 14) 1,781,912 1,533,287 1,781,912 1,533,287 

 รับรูรายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา (47,187,452) (50,668,381) (27,496,622) (30,977,551) 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูเปนตนทุน     

    สัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 11) 4,542,683 - 4,542,683 - 

 หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ - (1,474,169) - (1,474,169) 

 หนี้สินผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 18) 4,447,771 3,926,796 4,447,771 3,926,796 

 ขาดทุน(กําไร)จากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพย     

    เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 154,866,993 (13,766,510) 147,444,676 38,380,957 

 สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา (หมายเหตุ 9) (291,574,323) (1,081,263,165) - - 

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายโครงการ     

    ระหวางการพัฒนา (หมายเหตุ 12) 18,500 1,641,674 18,500 1,641,674 

 ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงิน - 169,596,356 - - 
      

 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     

 - เงินลงทุนชั่วคราว (24,565,631) 30,504,067 (24,565,631) 30,504,067 

 - ลูกหนี้การคา  (6,909,118) 10,778,202 1,367,520 (360,902) 

 - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 43,239,025 100,682,565 31,615,157 59,747,938 

 - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (28,473,643) (68,725,907) (62,351,306) (59,023,714) 

 - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  14,115,601 13,679,370 9,742,425 (13,530,588) 

 - เงินประกันการเชาที่ดิน 396,193 (1,188,246) 396,193 (1,188,246) 

 - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (681,529) (6,731,130) 5,141,602 (6,731,796) 

 - เจาหนี้การคา 639,450 1,531,100 404,015 523,808 

 - เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,547,200 565,000 7,813,011 6,171,756 

 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (25,718,746) (16,824,522) (28,797,115) 17,761,323 

 - รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา (576,990) 4,101,128 (550,062) 5,091,837 

 - เงินมัดจํารับจากลูกคา  (26,444,891) 7,297,051 (20,530,828) 1,819,542 

 - คาเชาที่ดินที่รับรูเปนตนทุนสัญญาเชาการเงิน (205,255,380) (236,377,732) (170,586,906) (179,722,705) 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 284,483,428 395,411,018 122,878,998 241,191,929 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 
27 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญสําหรับกลุมบริษัทไดแก  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  และความเสี่ยงจากสินเชื่อโดยกลุมบริษัท 
ไดกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากความสามารถในการเรียก
เก็บคาเชา 

 
ก) ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทมนีโยบายปจจุบันที่กําหนดไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ไดแก 

h กําหนดใหมีการเรียกเก็บเงินประกันการเชาและบริการในอัตรา 6 เทาของคาเชาและคาบริการรายเดือน  

h บอกเลิกสัญญาเชาสําหรับลูกคาที่คางชําระคาเชาหรือคาบริการเกินกวาที่กําหนด 
 
กลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย ซึ่งรายไดสวน
ใหญของกลุมบริษัทเปนรายไดที่รับเปนเงินสด กลุมบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําใหเชื่อมั่นไดวาไดใหเชาและใหบริการแกลูกคาที่มี
ประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม คูสัญญาในอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มี
คุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง 

 
ข) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่กลุมบริษัทจะเผชิญความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ ร ะบุ ไ ว ใน เค รื่ อ งมื อทา งก าร เ งิ น  นโยบายของส วนง านบริ ห า ร เ งิ นของกลุ มบ ริษั ทตั้ ง เ ป าหมายจะดํ า ร ง 
ความยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหมีความเพียงพอ 
 

ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของกลุมบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและหุนกูของกลุมบริษัทสวนใหญเปนอัตราคงที่  
 

ง) มูลคายุติธรรม 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สํ าคัญไดแก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้ 
ตามสัญญาเชาการเงิน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา 
เจาหนี้อื่น มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของเงิน
กูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

28 รายการกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอยและกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และ
กิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 
 
ในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ ความสัมพันธมากกวา
รูปแบบทางกฎหมาย 

 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรวมของบริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ กรุป  จํากัด  (มหาชน) ซึ่งถือหุน 
ในบริษัทรอยละ 23.72 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : รอยละ 20.49) ดังนั้นบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติของการดําเนินธุรกิจ รายการที่มี
สาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 
ก) รายได และคาใชจาย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
 รายไดคาเชาและคาบริการ     
 กลุมบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 63,500 61,585 27,974 27,207 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน 28,923 24,324 21,164 16,941 

  92,423 85,909 49,138 44,148 

      
 รายไดคาบริหารงาน     
 บริษัทยอย - - 56,883 63,006 

 กิจการรวมคา 7,537 1,182 7,537 1,182 

  7,537 1,182 64,420 64,188 

      
 ดอกเบ้ียรับ     
 บริษัทยอย - - 21,864 14,537 

 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 478 - - - 

  478 - 21,864 14,537 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

28 รายการกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติของการดําเนินธุรกิจ รายการที่มี
สาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 

 
ก รายได และคาใชจาย (ตอ) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 คาใชจายในการบริหาร     

 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 8,150 2,047 7,880 1,777 

      
 ดอกเบ้ียจาย     

 บริษัทยอย - - 1,266 443 

 
รายไดคาเชาและคาบริการเปนรายการตามปกติธุรกิจที่เรียกเก็บตามราคาตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทําเล จํานวนพื้นที่ ระยะเวลาที่เชา เวลาและ
ประเภทของการเชา รายไดและคาใชจายคาบริหารงานเรียกเก็บตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
 
รายไดดอกเบี้ยรับคิดในอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.10 ถึงรอยละ 7.00 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 6.00 ถึงรอยละ 7.75 ตอป) 

          ข) ลูกหนี้การคา  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

กลุมบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 736 - 5 - 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,134 - - - 

 5,870 - 5 - 

 
ค) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
      
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 1,478 1,000 - - 
 บริษัทยอย - - 232,822 198,467 

 กิจการรวมคา 126,381 98,385 126,381 98,385 

  127,859 99,385 359,203 296,852 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

28 รายการกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
ง) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยในระหวางป มีดังนี้ 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
    พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

    พันบาท พันบาท 
      
 ยอดตนป   249,145 249,660 
 ใหกูเพิ่มระหวางป   150,450 31,585 

 รับชําระคืนระหวางป   (46,700) (32,100) 

 ยอดปลายป   352,895 249,145 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.00 ถึงรอยละ 7.00 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 7.00 ถึงรอยละ 7.13 ตอป) 
 
การเปลี่ยนแปลงในเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางป มีดังนี้ 

   งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

   พันบาท พันบาท 

     
 ยอดตนป  - - 

 ใหกูเพิ่มระหวางป  25,000 - 

 ยอดปลายป  25,000 - 

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เงินใหกูยืมดังกลาวมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.10 ตอป 

จ) เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      
 บริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 40,005 9,040 14,131 - 
 บริษัทยอย - - 12,535 162 

 กิจการรวมคา 1,500 230 1,500 6,068 

  41,505 9,270 28,166 6,230 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

28 รายการกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ฉ) เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย  

 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

    พันบาท พันบาท 

      

 บริษัทยอย   93,700 6,200 

 
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยในระหวางป มีดังนี้ 
 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

    พันบาท พันบาท 

      

 ยอดตนป   6,200 6,500 

 เงินกูยืมระหวางป   104,200 - 

 จายคืนเงินกูยืมระหวางป   (16,700) (300) 

 ยอดปลายป   93,700 6,200 

 
ณ  วันที่  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาทประเภท 
จายคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.44 ถึงรอยละ 3.10 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 7.00 ถึงรอยละ 7.25 ตอป) 
 

ช) คาเชาและคาบริการรับลวงหนา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในบัญชีคาเชาและคาบริการรับลวงหนาของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรวมเงินคาเชาและคาบริการรับ
ลวงหนาจากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับการเชาพื้นที่เปนจํานวน 106 ลานบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 112 
ลานบาท) 
 

ซ) ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารประกอบดวย เงินเดือนและผลประโยชนอื่น รวมทั้งเบี้ยประชุมกรรมการที่แสดงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

29 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 
หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติจํานวน 53 ลานบาท (พ.ศ. 2555 : 268 ลานบาท)  

 
30 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจในสวนงานเดียวคือการพัฒนาศูนยการคาและใหเชาพื้นที่ภายในศูนยการคา ในปจจุบันกลุมบริษัทดําเนินการในประเทศไทยเทานั้น ขณะที่งบ
การเงินแสดงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคามูลคายุติธรรม รายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดแสดงอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนดวยวิธีราคาทุน 

  หนวย :  พันบาท 

  งบการเงินรวม 

   ปรับปรุง  

   อสังหาริมทรัพย  

   เพ่ือการลงทุนเปน  

  รายงานภายใน มูลคายุติธรรม งบการเงิน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

 รายไดจากการดาํเนนิงานและรายไดอืน่ 1,366,333 - 1,366,333 

 สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา 117,588 173,986 291,574 

 รวมรายได 1,483,921 173,986 1,657,907 

     

 ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ 943,164 (380,828) 562,336 

 ตนทุนสัญญาเชาการเงนิ 3,535 1,008 4,543 

 ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม    

    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - 154,867 154,867 

 คาใชจายในการขายและบริหาร 205,403 - 205,403 

 รวมคาใชจาย 1,152,102 (224,953) 927,149 

     

 ตนทุนทางการเงิน 103,156 - 103,156 

 คาใชจายภาษีเงินได 39,244 44,990 84,234 

 กําไรสําหรับป 189,419 353,949 543,368 

     

 สวนที่เปนของบริษัทใหญ 172,960 338,903 511,863 

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 16,459 15,046 31,505 

  189,419 353,949 543,368 

     

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    

 อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน - 7,610,586 7,610,586 

 อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 3,640,664 (3,612,175) 28,489 

 รวมสินทรัพย 8,400,153 3,602,703 12,002,856 

 รวมหนี้สิน 3,981,788 1,590,711 5,572,499 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

 

30 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

  หนวย :  พันบาท 

  งบการเงินรวม 

   ปรับปรุง  
   อสังหาริมทรัพย  
   เพื่อการลงทุนเปน  

  รายงานภายใน มูลคายุตธิรรม งบการเงิน 

     
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 รายไดจากการดําเนินงานและรายไดอืน่ 1,346,671 - 1,346,671 

 กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม    

    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - 13,766 13,766 

 สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา 40,314 1,040,949 1,081,263 

 รวมรายได 1,386,985 1,054,715 2,441,700 

     
 ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ 908,726 (382,868) 525,858 

 ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน 169,596 - 169,596 

 คาใชจายในการขายและบริหาร 197,081 - 197,081 

 รวมคาใชจาย 1,275,403 (382,868) 892,535 

     
 ตนทุนทางการเงิน 102,129 - 102,129 

 คาใชจายภาษีเงินได 21,268 20,846 42,114 

 กําไรสําหรับป (11,815) 1,416,737 1,404,922 

     

 สวนที่เปนของบรษิัทใหญ (25,488) 1,426,400 1,400,912 

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 13,673 (9,663) 4,010 

  (11,815) 1,416,737 1,404,922 

     

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 7,607,225 7,607,225 

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3,786,367 (3,755,977) 30,390 

 รวมสินทรัพย 7,146,561 4,283,518 11,430,079 

 รวมหนี้สิน 4,134,482 1,392,365 5,526,847 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

30 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

  หนวย :  พันบาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับปรุง  
   อสังหาริมทรัพย  
   เพื่อการลงทุนเปน  

  รายงานภายใน มูลคายุตธิรรม งบการเงิน 

     
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
 รายไดจากการดําเนินงานและรายไดอื่น 976,064 - 976,064 

 รวมรายได 976,064 - 976,064 

     
 ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ 584,982 (254,195) 330,787 
 ตนทุนสัญญาเชาการเงิน 3,534 1,009 4,543 
 ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม    
    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - 147,445 147,445 
 คาใชจายในการขายและบริหาร 174,782 - 174,782 

 รวมคาใชจาย 763,298 (105,741) 657,557 

     
 ตนทุนทางการเงิน 102,132 - 102,132 
 คาใชจายภาษีเงินได 18,090 21,149 39,239 

 กําไรสําหรับป 92,544 84,592 177,136 

     
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 4,036,128 4,036,128 
 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,417,440 (1,405,523) 11,917 
 รวมสินทรัพย 5,284,016 2,265,736 7,549,752 
 รวมหนี้สิน 3,056,455 1,042,330 4,098,785 
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
 

30 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับปรุง  
   อสังหาริมทรัพย  
   เพื่อการลงทุนเปน  

  รายงานภายใน มูลคายุตธิรรม งบการเงิน 

     
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 รายไดจากการดําเนินงานและรายไดอื่น 907,354 - 907,354 

 รวมรายได 907,354 - 907,354 

     
 ตนทุนของการใหเชาและการใหบริการ 565,671 (258,493) 307,178 
 ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม    
    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - 38,381 38,381 
 คาใชจายในการขายและบริหาร 172,938 - 172,938 

 รวมคาใชจาย 738,609 (220,112) 518,497 

     
 ตนทุนทางการเงิน 90,048 - 90,048 
 คาใชจายภาษีเงินได 40,326 (14,612) 25,714 

 กําไรสําหรับป 38,371 234,724 273,095 

     
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 4,089,150 4,089,150 
 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,508,071 (1,494,859) 13,212 
 รวมสินทรัพย 4,903,811 2,200,824 7,104,634 
 รวมหนี้สิน 2,892,274 922,228 3,814,562 

 
 
 
 
 
 
 
 


