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 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 
 

(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 – 30 กันยายน 2545 
อยางไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทไดมีขอสังเกตและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามลําดับรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ในป 2542 ผูตรวจสอบบัญชี (นางสาวเสาวลักษณ ลิมปเสถียรกุล) บริษัท สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
จํากัด แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินเฉพาะของบริษัท  

ในป 2543 ผูตรวจสอบบัญชี (นางนัชลี บุญญะการกุล) บริษัท สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินเฉพาะของบริษัท  

โดยในงบการเงินป 2542 และ 2543 ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 วาการ
ดําเนินงานของกิจการไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมาตั้งแตป 2540 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2542 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีขาดทุนเกินทุนและมีหนี้สิน
ในจํานวนที่มีสาระสําคัญ ปญหาเหลานี้กอใหเกิดความไมแนนอนอยางมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่
จะดําเนินอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทมีแผนแกไขปญหาเหลานี้ รวมทั้งบริษัทยังคงไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนรายใหญเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  ดังนั้นงบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดย
ถือหลักวากิจการจะดําเนินงานตอเนื่อง จึงไมไดรวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่จะไดรับคืนและการจัดประเภทของ
สินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัดประเภทของหนี้สิน ซึ่งอาจจําเปนในกรณีที่บริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องได 

ในป 2544 ผูตรวจสอบบัญชี (นายศุภชัย ปญญาวัฒโน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด แสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินเฉพาะของบริษัท แตไดใหขอสังเกตถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.4 วา
บริษัทไดแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในบัญชีของบริษัทตามเกณฑราคาทุน อยางไรก็ตาม ในเดือน
พฤศจิกายน 2544 บริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาสิทธิการเชาและคาปรับปรุงสิทธิการเชาโดยผูประเมินราคาอิสระ 
(โดยใชวิธีประเมินรายได หรือ Income approach) จากการคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 
ซึ่งหากบริษัทบันทึกมูลคาของสิทธิการเชาและคาปรับปรุงสิทธิการเชาตามเกณฑราคาประเมิน บัญชีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณและสวนของผูถือหุนจะแสดงมูลคาเปลี่ยนแปลงไปตามที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2545 ผูตรวจสอบบัญชี (นายศุภชัย ปญญาวัฒโน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับการสอบทาบ และไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ตารางสรุปยอแสดงรายการงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปที่ผานมา 
(บาท) 

งบดุล 3 ไตรมาสแรก 
ป 2545* 2544 2543 2542 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 17,083,704 12,617,845 809,775 7,185,326 
เงินลงทุนช่ัวคราว – หลักทรัพยในความตองการของตลาด 9,812,309 0 0 0 
ลูกหนี้การคา 12,017,680 2,910,311 2,699,876 7,369,348 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกรรมการและกิจการที่เกี่ยวของกัน 0 1,871,492 100,000 2,079,312 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 2,478,291 8,284,083 11,012,762 8,544,058 
คาใชจายลวงหนา 596,792 1,109,256 1,229,864 1,151,430 
อื่นๆ 16,387,039 4,079,883 1,497,286 985,539 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 58,375,815 30,872,870 17,349,563 27,315,013 
สินทรัพยไมหมุนเวยีน     
เงินฝากสถาบันการเงิน 2,096,400 2,010,600 1,981,600 1,837,700 
เงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม 0 587,000 77,000 1,298,149 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0 7,385,744 4,079,217 0 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 394,775,023 320,282,384 340,514,164 345,118,774 
เงินประกันการเชาที่ดินและบริการ 1,979,668 2,708,668 2,708,668 0 
เงินมัดจําการใชสาธารณูปโภค 1,077,318 531,318 537,448 0 
อื่นๆ 1,433,053 49,416 324,527 3,564,363 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 401,361,462 333,555,130 350,222,624 351,818,986 
รวมสินทรัพย 459,737,277 364,428,000 367,572,187 379,133,999 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม 
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(บาท) 
งบดุล 3 ไตรมาสแรก 

ป 2545* 2544 2543 2542 

หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,731,438 984,276 4,423,834 2,294,408 
เจาหนี้การคา 14,635,619 991,170 258,911 14,003,265 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 0 4,110,500 4,110,500 6,110,500 
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาสวนที่จะรับรูเปนรายไดภายใน 
  หนึ่งป 26,214,082 24,933,368 24,151,090 23,845,821 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 1,819,424 0 0 0 
เจาหนี้เชาซ้ือที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,113,708 0 0 0 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 2,780,751 2,674,995 0 0 
อื่นๆ 4,551,881 6,459,357 2,946,318 4,722,682 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 52,846,903 40,153,666 35,890,653 50,976,676 

หนี้สินไมหมุนเวียน     
คาเชาและคาบริการรับลวงหนา –  สุทธิจากสวนที่จะรับรูเปน  
  รายไดภายในหนึ่งป 264,686,625 274,589,926 291,302,607 297,913,292 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิจากสวนที่จะรับรูเปน 
   รายไดภายในหนึ่งป 5,592,781 0 0 0 
เจาหนี้เชาซ้ือ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,582,672 0 0 0 
เงินมัดจําและเงินประกันการเชา 55,038,998 52,541,437 50,949,087 50,398,647 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 328,901,076 327,131,363 342,251,694 348,311,939 
รวมหนี้สนิ 381,747,979 367,285,029 378,142,347 399,288,615 

สวนของผูถือหุน     
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
ทุนชําระแลว 61,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
สวนเกินมูลคาหุน 10,500,000 0 0 0 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ 
   เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ 
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 126,293 72,816 5,056 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 6,477,179 (22,983,322) (30,642,976) (40,159,672) 

รวมสวนผูถือหุนของบริษัท 77,977,179 (2,857,029) (10,570,160) (20,154,616) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 12,119 0 0 0 

รวมสวนของผูถือหุน 77,989,298 (2,857,029) (10,570,160) (20,154,616) 
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 459,737,277 364,428,000 367,572,187 379,133,999 
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม 
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    (บาท) 

งบกําไรขาดทนุ 3 ไตรมาสแรก 
ป 2545* 2544 2543 2542 

รายได     
รายไดคาเชา 38,247,595 50,915,648 49,068,570 32,138,403 
รายไดคาบริการ 13,402,312 16,668,968 16,053,005 10,475,096 
รายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ 32,500,000 0 0 0 
รายไดคาไฟฟา ประปา และโทรศัพท 14,780,756 19,456,084 18,418,324 15,304,076 
รายไดจากการขายอาหาร 677,522 0 0 0 
รายไดอื่น 4,354,407 7,322,359 5,024,704 6,376,685 

รวมรายได 103,962,592 94,363,059 88,564,603 64,294,260 
     

คาใชจาย     
ตนทุนการใหเชาและบริการ 43,972,953 66,310,243 61,883,273 48,818,461 
ตนทุนการขายอาหาร 1,059,781 0 0 0 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 15,284,557 15,173,267 16,408,559 18,803,710 

รวมคาใชจาย 60,317,291 81,483,510 78,291,832 67,622,171 
     
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 43,645,301 12,879,549 10,272,771 (3,327,911) 

ดอกเบี้ยจาย 420,125 569,797 756,075 3,008,827 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14,223,276 4,650,098 0 0 

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 29,001,900 7,659,654 9,516,696 (6,336,738) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสทุธิของบริษัทยอย 458,601 0 0 0 
กําไรสุทธิสําหรับป  29,460,501 7,659,654 9,516,696 (6,336,738) 

     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.20 3.83** 4.76** (3.17)** 
หมายเหตุ : *  งบการเงินรวม 
 ** กําไรตอหุน ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) เทากับ 10 บาท   ปจจุบันมูลคาหุนที่ตราไวเทากับ 1 บาท 
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    (บาท) 

งบกระแสเงินสด 3 ไตรมาสแรก 
ป 2545* 2544 2543 2542 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน     
กําไรสุทธิ 29,460,501 7,659,654 9,516,696 (6,336,738) 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     

คาเสื่อมราคา 12,260,756 15,194,208 15,288,818 10,777,935 
ตัดจําหนายสิทธิการเชา 4,513,365 6,042,634 6,113,805 5,378,905 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสทุธิของบริษัทยอย (458,601) 0 0 0 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (32,400) 0 0 0 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 0 (1,499) (66,784) 26,147 
กําไรจากการขายหลักทรัพย (1,752) (39,545) (15,292) 0 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงิน  

ลงทุนช่ัวคราว (224,111) 0 0 0 
ตัดจําหนายสวนเกินมูลคาเงินลงทุน 15,409 39,107 14,622 0 
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,127,629)    
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาสวนที่รับรูเปนรายได (18,601,535) (24,263,404) (23,845,821) (13,704,196) 
ขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้เงินมัดจํา 0 0 124,210 0 
ขาดทุนจากการดอยคาในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 0 0 1,251,708 0 

 25,804,003 4,631,155 8,381,962 (3,857,947) 
     

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้การคา (9,107,369) (210,435) 6,748,785 (5,727,912) 
สินคาคงเหลือ 0 0 0 0 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 5,805,792 2,728,679 (2,468,704) (5,817,077) 
คาใชจายลวงหนา 512,464 120,608 (78,433) (260,848) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,307,156) (2,582,597) (611,748) (194,428) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น (1,200,637) 281,241 (130,490) 581,511 
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
เจาหนี้การคา 13,644,449 732,259 (13,744,354) 11,699,276 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 105,756 2,674,995 0 0 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (1,887,256) 3,513,039 (1,776,363) 1,214,933 
เจาหนี้เงินมัดจํา 2,497,561 1,592,350 550,440 66,381 
คาเชาและคาบริการรับลวงหนา 9,978,948 8,333,001 17,540,405 115,739,033 

เงินสุทธจิาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 33,846,555 21,814,295 14,411,500 113,442,922 
     

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม     
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    (บาท) 

งบกระแสเงินสด 3 ไตรมาสแรก 
ป 2545* 2544 2543 2542 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทนุ     
เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น) (85,800) (29,000) (143,900) (103,100) 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 190,000 0 0 0 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกรรมการลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,681,492 (1,771,492) 0 0 
ซ้ือเงินลงทุนในบรษิัทยอย 0 (510,000) 0 0 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 69,400 0 0 0 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 2,042,655 1,311,677 0 
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย (2,342,404) (5,295,267) (4,101,315) (1,216,093) 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 1,635,514 1,499 145,129 2,298 
ซ้ือสินทรัพยถาวร (91,774,645) (1,005,062) (18,128,067) (79,034,969) 

เงินสุทธจิาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (90,626,443) (6,566,667) (20,916,476) (80,351,864) 
     
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 747,162 (3,439,558) 2,129,425 (15,666,825) 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 7,412,205 0 0 0 
เจาหนี้เชาซ้ือเพิ่มขึ้น 4,696,380 0 0 0 
จายคืนเงินกูระยะสั้นจากกรรมการ (4,110,500) 0 (2,000,000) (10,300,000) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 51,500,000 0 0 0 
เงินสดรับจากลูกหนี้คาหุนของบริษัทยอย 300,000 0 0 0 

เงินสุทธจิาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 60,545,247 (3,439,558) 129,425 (25,966,825) 
     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 3,765,359 11,808,070 (6,375,551) 7,124,233 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 13,318,345 809,775 7,185,326 61,093 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 17,083,704 12,617,845 809,775 7,185,326 
     
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด     
เงินสดจายระหวางปสําหรับ     
ดอกเบี้ยจาย 420,125 569,798 756,075 3,008,827 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14,126,265 1,975,102 2,465,360 5,817,455 
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม  
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(ค) อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน 
 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 3 ไตรมาสแรก 
ป  2545 * 2544 2543 2542 

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.10 0.77 0.48 0.54 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.32 0.39 0.10 0.29 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.73 0.57 0.33 2.16 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 17.67 31.03 16.59 11.74 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.37 11.60 21.70 30.66 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N.A. N.A. N.A. N.A. 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N.A. N.A. N.A. N.A. 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 7.50 106.09 8.68 5.99 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 47.98 3.39 41.48 60.13 
Cash Cycle (วัน) (27.60) 8.21 (19.79) (29.47) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร     
อัตรากําไรขั้นตน 33.81%** 23.82% 25.92% 15.71% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 43.82% 14.80% 12.30% (5.75%) 
อัตรากําไรอื่น 4.19% 7.76% 5.67% 9.92% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 77.55% 169.37% 140.29% N.A. 
อัตรากําไรสุทธิ 28.34% 8.12% 10.75% (9.86%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 104.58% N.A. N.A. N.A. 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 9.53% 2.09% 2.55% (1.88%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 15.56% 6.92% 7.24% 1.42% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.34 0.26 0.24 0.19 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 4.90 N.A N.A. N.A. 
อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.18 N.A N.A. N.A. 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 47.71 31.12 20.06 38.70 
อัตราการจายเงินปนผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม 
 ** ยังไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ 
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12.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
  
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทไดเปดโครงการตางๆ จนถึงปจจุบันรวมจํานวน 14 โครงการ และบริษัทมีโครงการที่อยูในระหวางการ

กอสรางอีก 2 โครงการ ไดแก ศูนยการคาชุมชนทองหลอ และเย็นอากาศ ซึ่งคาดวาจะเปดโครงการทองหลอในเดือน
พฤศจิกายนนี้ และโครงการเย็นอากาศในตนป 2546  ธุรกิจหลักของบริษัทในการพัฒนาและบริหารศูนยการคามีการ
เติบโตอยางตอเนื่องในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจคาปลีกในประเทศ แมในชวงของเศรษฐกิจตกต่ําในชวง 3-4 
ปที่ผานมา รายไดของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางมากตอไปในอนาคต 

การติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจศูนยการคา และธุรกิจคาปลีกอยางใกลชิด  ประกอบกับการ
ดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ  และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไดสรางเสริมความสัมพันธที่ดี และความ
เชื่อม่ันแกลูกคาผูเชาพื้นที่ของบริษัท  ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถรักษารายไดในโครงการเดิม และเพิ่มรายไดจาก
โครงการใหมๆ  ปจจุบันบริษัทไดรับการติดตอจากผูคาปลีกที่มีธุรกิจในประเทศแลว และยังไมมีธุรกิจในประเทศไทย
จํานวนมาก ที่ตองการใหบริษัทพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่จะเปดใหม 

นโยบายของบริษัทที่มุงเนนในการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด ไดพิสูจนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารของบริษัทในการเลือกดําเนินธุรกิจในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีการเติบโตสูง และมีการแขงขันต่ํา
เนื่องจากมีคูแขงนอยราย (รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องจํานวนคูแขง ในหนา 2.3-6) ศูนยการคาแบบเปดเปนศูนยการคา
รูปแบบใหมในประเทศไทย ที่ไดรับการตอบรับอยางดีจากผูคาปลีกและผูบริโภค เนื่องจากศูนยการคาแบบเปดสามารถ
รองรับวิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เปล่ียนแปลงไปของผูบริโภค ที่ตองการความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากขึ้นในการซื้อ
สินคาอุปโภคบริโภคในบริเวณใกลบานและที่พักอาศัย  ทั้งนี้บริษัทไมมีนโยบายที่จะทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเภทบานอยูอาศัย หรืออาคารสํานักงาน อยางแนนอน 

การบริหารธุรกิจโดยใชหลักการพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่เปนสากล และการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนในการดําเนินงานไดในระดับต่ํา  สงผลใหบริษัทมีกําไรเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

การเลือกที่จะดําเนินธุรกิจโดยทําสัญญาเชาระยะยาวกับเจาของที่ดินและผูเชาพื้นที่สวนใหญของบริษัท นอกจาก
จะชวยลดตนทุนในการซื้อที่ดินที่มีราคาสูงแลว ยังทําใหบริษัทมีรายไดและคาใชจายที่แนนอนในระยะยาว  นอกเหนือจากนี้ 
การทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาพื้นที่โดยมีการเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนา ทําใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองได
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวนนอยมาก  และบริษัทยังไดลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทไมทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของกอนที่จะไดเจรจาและตกลงขั้นสุดทาย หรือไดทําสัญญาเชาพื้นที่กับ
ผูเชาหลัก ทําใหบริษัทสามารถประกบ (Match) กระแสเงินสดรับจากคาเชาพื้นที่และกระแสเงินสดจายจากคาเชาที่ดินของ
แตละโครงการในอนาคตได  นอกเหนือจากนี้บริษัทยังไมตองแบกรับภาระสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได   

บริษัทจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจและการเงิน ของโครงการแตละโครงการเปนอยางดี กอนที่จะ
ดําเนินโครงการแตละโครงการ ดังนั้นทุกโครงการของบริษัทจะมีอัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate) ในระดับที่สูง และ
มีผลตอบแทนของทุกโครงการในระดับที่ดี  
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อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมาบริษัทยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการเปดศูนยการคาจํานวนมากของ
ผูคาปลีกได เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจที่จํากัด (เนื่องจากกอนป 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 20 
ลานบาทเทานั้น) ทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจไปพอสมควร บริษัทคาดการณวาหลังจากบริษัทได
เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมในเดือนกันยายน 2545 และประชาชนทั่วไปภายใน
ส้ินป 2545 จะทําใหบริษัทมีเงินทุนในการเปดโครงการศูนยการคาชุมชนใหมๆ และศูนยการคาแบบเปดรูปแบบอื่นๆ ได
มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและกําไรจากการดําเนินธุรกิจมากขึ้นจากรายไดของโครงการเดิมที่
คอนขางจะแนนอนอยูแลว 

 
ผลการดําเนินงาน 
รายได 
ในระยะเวลา 3 ปผานมา รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 64.29 ลานบาทในป 2542 เปน 88.56 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 37.75 ตอป ในป 2543 เนื่องจาก บริษัทประสบความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่และใหศูนยซอม
และจําหนายอะไหลรถยนต “บี-ควิก” เชาพื้นที่ จํานวน 14 สาขา โดยจัดทําเปนรานคาปลีก 8 แหง อยูในศูนยสะดวกซื้อ 2 
แหง และ อยูในศูนยการคาชุมชนของบริษัทอีก 4 แหง ดังนั้นจะสามารถคาดการณไดวารายไดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
ที่บริษัทเปดศูนยการคาใหม 

รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน 94.36 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 6.55 ตอป ในป 
2544 เนื่องจาก โดยปกติทั่วไปแลวรายไดของบริษัทมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทสามารถปรับอัตรา
คาเชาพื้นที่และคาบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ทุกๆ 3 ป ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการระยะยาว
ระหวางบริษัทกับผูเชาพื้นที่สวนใหญ  สําหรับสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการระยะสั้น บริษัทไดทําการปรับเพิ่มอัตรา
คาเชาพื้นที่และคาบริการหลังจากหมดอายุสัญญาเดิม  นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีจํานวนผูเชาพื้นที่ในโครงการเพิ่มมากขึ้น
ดวย บริษัทมีสัดสวนรายไดคาเชาและคาบริการจากสัญญาเชาระยะยาว (ตั้งแต 3 ปขึ้นไป จนถึง 20 ป) และระยะสั้น 
(นอยกวา 3 ป) เทากับรอยละ 94.91 และ 5.09 ตามลําดับ  

รายไดคาเชาเพิ่มขึ้นจาก 32.14 ลานบาทในป 2542 เปน 49.07 ลานบาทและ 50.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ 52.68 และ 3.76 ตอป ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ รายไดคาบริการเพิ่มขึ้นจากจาก 10.47 ลานบาท 
เปน 16.05 ลานบาท และ 16.67 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 53.25 และ 3.84 ตอป ในป 2543 และ 2544 
ตามลําดับ ตามเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน   

รายไดคาเชาและคาบริการจะประกอบดวยรายไดคาเชาและคาบริการรายเดือน (รายการเงินสดรับ) และรายได
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาตัดจําหนาย (ไมใชรายการเงินสด) โดยมีสัดสวนรายไดดังกลาวประมาณรอยละ 65 และ 
35 ตามลําดับ  รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนาเกิดจากการที่บริษัทเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนา (หรือ
โดยทั่วไปเรียกวา “คาเซงพื้นที่”) จากผูเชาหลักเปนเงินสดจํานวนหนึ่งในชวงแรกที่ทําสัญญาเชาพื้นที่  ซึ่งในทางบัญชี
รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนานี้จะบันทึกไวในสวนของหนี้สิน และทยอยตัดจําหนายเปนรายไดตลอดอายุสัญญา
เชาพื้นที่ดังกลาว 

รายไดคาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจาก 15.30 ลานบาท เปน 18.42 ลานบาท และ 19.46 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 20.35 และ 5.63 ตอป ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาแลว ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของอัตราการใชบริการสาธารณูปโภคจากผูเชาพื้นที่ในโครงการ   ทั้งนี้ในการใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไดแก 
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ไฟฟา  ประปา  และโทรศัพท  ใหกับลูกคาผูเชาพื้นที่แตละราย โดยบริษัทเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคดังกลาวจาก
ลูกคาผูเชาพื้นที่แตละราย ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่บริษัทชําระจริงแกผูใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภท ซึ่งไดแก การ
ไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ทั้งนี้บริษัทไดนํากําไรจากการใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาว ไปชําระคาสาธารณูปโภคของพื้นที่สวนกลาง 
เชน คาน้ําประปาที่ใชในหองน้ํา  คาไฟฟาบริเวณทางเดินและที่จอดรถ เปนตน  โดยในอดีตที่ผานมาบริษัทมีผลขาดทุน
เล็กนอยจากคาสาธารณูปโภคของพื้นที่สวนกลางมากกวากําไรจากการใหบริการสาธารณูปโภคแกลูกคา  แตทั้งนี้บริษัทมี
นโยบายที่จะขึ้นคาบริการสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บจากลูกคาผูเชาพื้นที่ในอนาคต เพื่อทํากําไรเพิ่มขึ้นจากการใหบริการนี้ 

อัตราสวนรายไดคาเชา  รายไดคาบริการ และรายไดคาสาธารณูปโภคมีสัดสวนเทียบกับรายไดรวมที่คอนขางจะ
คงที่ใน 3 ปที่ผานมา โดยบริษัทมีสัดสวนรายไดคาเชา รายไดคาบริการ และรายไดคาสาธารณูปโภค ในสัดสวนประมาณ
รอยละ 50-55 16-18 และ 20-23 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

 
คาใชจาย 
ตนทุนการใหเชาและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 48.82 ลานบาทในป 2542 เปน 61.88 ลานบาท และ 66.31 

ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 26.75 และ 7.15 ตอป ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากคา
เชาที่ดินและคาเสื่อมราคาอาคารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโครงการใหมของบริษัท นอกเหนือจากนี้  คาเชาที่ดิน
ของบริษัทไดเพิ่มสูงขึ้น ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวระหวางบริษัทกับเจาของที่ดิน 

การเพิ่มขึ้นของรายไดคาเชา รายไดคาบริการ รายไดคาสาธารณูปโภค และตนทุนการใหเชาและบริการ ใน
ระหวางป 2542 - 2544 สงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 9.10 ลานบาท 21.66 ลานบาท และ 20.73 ลานบาท หรือ
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 15.71  25.92 และ 23.82 ในป 2542 - 2544 ตามลําดับ ทั้งนี้ การที่บริษัทมีอัตรากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของคาเชาและคาบริการจากผูเชาพื้นที่เปนจํานวนเงินมากกวาการเพิ่มขึ้นของคาเชา
ที่ดินตามสัญญาเชาที่ดิน 

คาใชจายในการขายและการบริหารลดลงจาก 18.80 ลานบาทในป 2542 เปน 16.41 ลานบาท และ 15.17 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 13.71 และ 7.56 ตอป ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทไดมีการ
จํากัดจํานวนพนักงานและผูบริหารใหสอดคลองกับรายไดของบริษัท พรอมกับควบคุมคาใชจายตางๆ โดยการจาง
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ใหดําเนินการตางๆ แทนบริษัท เชน การออกแบบ การกอสราง การรักษาความสะอาด 
การรักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ่งบริษัทสามารถจะควบคุมคุณภาพบริการตางๆ ไดโดยไมตองแบกภาระเรื่องบุคลากร 

ดอกเบี้ยจายของบริษัทไดลดลงอยางมากจาก 3.01 ลานบาทในป 2542 เปน 0.76 ลานบาทและ 0.57 ลานบาท 
ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ อันเปนผลมาจากการที่บริษัทไดชําระคืนหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
ส้ันจากกรรมการไปเปนจํานวนมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยกูยืมในทองตลาดไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง 

 
กําไรสุทธิ 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก (6.34) ลานบาท ในป 2542 เปน 9.52 ลานบาท

และ 12.31 ลานบาทในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ  โดยกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก (6.34) ลานบาท ใน
ป 2542 เปน 9.52 ลานบาท และ 7.66 ลานบาทในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ ทั้งนี้กําไรสุทธิของบริษัทปรับลดลงในป 
2544 เนื่องจากบริษัทเริ่มชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2544 เปนจํานวน 4.65 ลานบาท 
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ในป 2542 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องมาจากบริษัทมีการเปดโครงการใหมหลายโครงการในป 2542 
ซึ่งในการดําเนินการชวงแรกของแตละโครงการใหมกอนที่จะเปดโครงการ บริษัทจําเปนตองบันทึกคาใชจายจากสิทธิการ
เชาตัดบัญชี และคาเสื่อมราคาอาคาร กอนที่จะเปดโครงการและเริ่มรับรูรายไดจากคาเชาและคาบริการ  ดังนั้นบริษัทจะมี
ผลขาดทุนในชวงตนของแตละโครงการใหมกอนที่จะเปดโครงการ  แตอยางไรก็ตามหลังจากที่บริษัทมีโครงการที่
ดําเนินการมากขึ้น  ผลขาดทุนในชวงตนกอนที่จะเปดโครงการใหมจะมีผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทนอยลงเรื่อยๆ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ (1.88) ในป 2542 เปน 2.55 และ 2.09 ในป 2543 
และ 2544 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทในป 2542 - 2544 ไมสามารถหาคาไดเนื่องจากบริษัทยังมี
สวนของผูถือหุนต่ํากวาศูนยอยู 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับ 3 ไตรมาสแรก ส้ินสุด 30 กันยายน 2545 
สําหรับ 3 ไตรมาสแรก ป 2545 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 103.96 ลานบาท แบงเปนรายไดหลักซึ่งไดแก รายได 

คาเชา รายไดคาบริการ คาธรรมเนียมการจัดหาสถานที่ประกอบการ และรายไดคาสาธารณูปโภค จํานวน 38.25   13.40   
32.50   14.78 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.79   12.89   31.26   14.22 ของรายไดรวมตามลําดับ 

ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดคาธรรมเนียมการจัดหาสถานที่ประกอบการในป 2545 ทําใหมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นเปนอยาง
มาก โดยบริษัทไดเริ่มทําธุรกิจใหบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ  ซึ่งเปนการใหบริการจัดหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจที่มี
ศักยภาพใหกับลูกคาผูคาปลีกในบริเวณที่ผูคาปลีกแจงความตองการ  เนื่องจากธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันกันสูง
มาก และมีแนวโนมจะเปนเชนนีต้อไปในอีกหลายปขางหนา  ที่ตั้งของสถานประกอบการคาปลีกเปนปจจัยที่สําคัญอันดับตนๆ 
ที่จะทําใหผูคาปลีกประสบผลสําเร็จในการดําเนนิธุรกิจและทาํกําไรจากสาขานั้นๆ ได ดังนั้น ผูคาปลีกจึงมีการแขงขันในการ
หาพื้นที่ประกอบการกันสูงมาก  การที่ผูคาปลีกสามารถยึดพื้นทีค่าปลีกที่มีศักยภาพในแตละบริเวณได ยอมทําใหผูคาปลีก
ไดเปรียบในการแขงขนัในธุรกิจ  ดังนั้นบริษัทจึงไดเริ่มใหบริการดังกลาวในปนี ้ โดยบริษัทไดตกลงทําสัญญาจดัหาสถานที่
ประกอบการใหแกบริษัท ซีอารซี เอโฮลด จํากัด เพื่อจัดหาสถานที่ตั้งซูเปอรมารเก็ตในบริเวณซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) 
และบริเวณถนนนางลิ้นจี่ (ซอยเย็นอากาศ) โดยจากการจัดหาสถานที่ประกอบการนี้ เปนการใหบริการอีกประเภทหนึ่งของ
บริษัท ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับคาเชาและคาบริการที่บริษัทเรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่หลัก   

อยางไรก็ดี หากบริษัทไมมีรายไดคาธรรมเนียมในสวนนี้  โครงการศูนยการคาชุมชนในแตละศูนยยังคงมีความ
เปนไปไดในดานการเงินจากคาเชาและคาบริการของผูเชาหลักและผูเชารวมของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ 
รายไดคาเชา  รายไดคาบริการ  และรายไดคาสาธารณูปโภค ของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนพื้นที่ใหเชา และการเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน  

ปจจุบัน บริษัทรับรูรายไดคาธรรมเนียมการจัดหาสถานที่ประกอบการของโครงการทองหลอทั้งหมดแลว ในไตร
มาสที่ 2-3 ป 2545 รายไดคาธรรมเนียมบางสวนของโครงการเย็นอากาศในไตรมาสที่ 3 ป 2545 และจะรับรูรายได
ดังกลาวที่เหลือของโครงการเย็นอากาศในไตรมาสที่ 4 ป 2545   

ทั้งนี้ สําหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคตตามที่ไดตกลงกับผูคาปลีกแตละราย  บริษัทจะรับรูรายไดคาธรรมเนียม
ดังกลาวทั้งจํานวนเมื่อทําสัญญาจัดหาสถานที่ประกอบการกับผูคาปลีกแตละราย  โดยการกําหนดคาธรรมเนียมนี้จะ
ขึ้นอยูกับการเจรจากับผูคาปลีก ทําเลของสถานที่ประกอบการ  และความยากลําบากในการจัดหาสถานที่ดังกลาว  ทั้งนี้
บริษัทมีแผนที่จะจัดหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจใหกับผูคาปลีกในบริเวณนอกศูนยการคาของบริษัทในอนาคต เพื่อเพิ่ม
รายไดของบริษัทดวย   
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ใน 3 ไตรมาสแรกป 2545 บริษัทไดรับรูรายไดจากการขายอาหารจากบริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการขายอาหารในไตรมาสที่ 3 ป 2545 จํานวน 0.68 ลานบาท 

บริษัทมีตนทุนการใหเชาและบริการ 43.97 ลานบาท ทําใหกําไรขั้นตนของบริษัทเทากับ 22.46 ลานบาทหรือคิด
เปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 33.81 สูงกวาอัตรากําไรขั้นตนของป 2544 อยูรอยละ 9.99 เนื่องจากอัตราคาเชาและ
คาบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่ในโครงการตางของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจํานวนพื้นที่ใหเชาที่เพิ่มมากขึ้นดวย 
ในขณะที่อัตราคาเชาที่ดินที่บริษัทตองชําระใหแกเจาของที่ไมเพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ รายไดที่นํามาคํานวณอัตรากําไรขั้นตน
ดังกลาวนี้ยังไมไดรวมรายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการเขาไปดวย 

คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทเทากับ 15.28 ลานบาท ใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 เพิ่มขึ้นจาก 
9.33 ลานบาท ใน 3 ไตรมาสแรก ป 2544 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มจํานวนผูบริหารและพนักงานเพื่อรองรับโครงการใหม
ในปนี้และในอนาคต จาก 5  และ 10 คน ณ ส้ินป 2544 เปน 8 และ 11 คน ณ 30 กันยายน 2545 

ดอกเบี้ยจายของบริษัทเทากับ 0.42 ลานบาทใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 ลดลงจาก 0.45 ลานบาท ใน 3 ไตรมาส
แรก ป 2544 ไมมากนัก  แมวาบริษัทจะชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการจํานวน 4.11 ลานบาทจนหมดในไตรมาสที่ 
2 ป 2545 แตบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น 7.41 ลานบาท เจาหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้น 4.69 ลานบาท และ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นเปน 1.73 ลานบาท 

กําไรสุทธิของบริษัทเทากับ 29.46 ลานบาทใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
และอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 43.82 และ 28.34 ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.80 และ 8.12 ของป 2544 
ตามลําดับ  นอกเหนือจากนี้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 
เทากับรอยละ 9.53 และ 104.58 ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.45 และ 2.40 ของป 2544 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
อัตรากําไรขั้นตนที่อยูในระดับสูงของธุรกิจใหบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ 

 
12.2.2 ฐานะการเงิน 

 
สินทรัพย  
ณ ส้ินป 2544 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งหมด 364.43 ลานบาท  สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทคือ ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ จํานวน 320.28 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 87.89 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
มีรายการสําคัญ 2 รายการไดแก สิทธิการเชาและคาปรับปรุงสิทธิการเชาจํานวน 119.06 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 
32.67 ของสินทรัพยรวม และอาคารในที่เชาจํานวน 197.65 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 61.71 ของสินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวม 364.43 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 ลดลงเล็กนอยจาก 367.57 และ 379.13 ลานบาท ณ ส้ินป 2543 
และ 2542 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เนื่องจากการตัดจําหนายสิทธิการเชา
และคาปรับปรุงสิทธิการเชา และการตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณของบริษัท และบริษัทไมไดมีการเปด
โครงการใหมในป 2543-2544 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งหมด 459.74 ลานบาท  โดยสินทรัพยที่สําคัญยังคงเปนที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ จํานวน 394.77 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 85.87 ของสินทรัพย  

สินทรัพยรวม 459.74 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545 เพิ่มขึ้นจาก 364.43 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 
เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 27.51 ลานบาท ซึ่งมาจาก ก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น 4.46 ลานบาท เนื่องมาจากเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนแกผูถือหุนเดิมในเดือนกันยายน 2545  ข) ลูกหนี้
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การคาเพิ่มขึ้น 9.11 ลานบาท เนื่องมาจากการรับรูรายไดคาธรรมเนียมจากการจัดหาสถานที่ประกอบการงวดสุดทายของ
โครงการทองหลอที่ยังไมไดรับเปนเงินสด ค) สินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 12.31 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัทมีการซื้อบัตรภาษี 
และตั้งคาใชจายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยไวเปนคาใชจายลวงหนารอตัดจําหนาย  และ ง) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ลดลง 5.80 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทไดรับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายของป 2540 และ 2541 

บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 67.81 ลานบาท ซึ่งมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น 74.49 
ลานบาท เนื่องจากมีสิทธิการเชา คาปรับปรุงสิทธิการเชา และงานระหวางกอสราง เพิ่มขึ้นจากโครงทองหลอและเย็น
อากาศ  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง 0.59 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดขายเงินลงทุนในไตรมาสที่ 2 ป 
2545 เพื่อปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยบริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทรวม ซึ่งไดแกบริษัท เอ็นพี แมแนจเมนท 
จํากัด และบริษัท สยาม คอนทัวร จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแกบริษัท เอสเอฟ. ฟลาวเวอร จํากัด ใหแก
บุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 32,400 บาท  และเงินลงทุน
ระยะยาวในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 7.98 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 ไดเพิ่มขึ้นเปน 9.81 ลานบาทเนื่องจากบริษัทมีการ
ลงทุนในหุนกูและตราสารแสดงสิทธิเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ไดมีการเปลี่ยนชื่อบัญชีจากรายการเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย
เผ่ือขายเปนรายการเงินลงทุนชั่วคราว – เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 

 
หนี้สินและโครงสรางเงินทุน 
บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 378.14 ลานบาท และ 367.29 ลานบาท ณ ส้ินป 2543 และป 2544 ตามลําดับ  โดย

การลดลงของหนี้สินรวมในป 2544 มีสาเหตุหลักมาจากการตัดจําหนายคาเชาและคาบริการรับลวงหนาเปนรายได  ทําให
คาเชาและคาบริการรับลวงหนาลดลงจาก 315.45 ลานบาท ณ ส้ินป 2543 เหลือ 299.52 ลานบาท ณ ส้ินป 2544  แต
ทั้งนี้บริษัทคาดวาคาเชาและคาบริการรับลวงหนาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ หลังจากที่บริษัทไดรับคาเชาและคาบริการ
รับลวงหนาจากผูเชาหลักของโครงการทองหลอ และเย็นอากาศ  (คาเชาและคาบริการรับลวงหนา โดยทั่วไปเรียกวา “คา
เซงพื้นที่” ที่ผูเชาหลักชําระใหแกบริษัทเปนเงินสดจํานวนหนึ่งในชวงแรกของการทําสัญญาเชาพื้นที่) 

ในปจจุบัน หนี้สินที่สําคัญของบริษัทไดแก คาเชาและคาบริการรับลวงหนาซึ่งเทากับ 299.52 ลานบาท หรือรอย
ละ 81.55 ของหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2544 และเทากับ 290.90 ลานบาท หรือรอยละ 76.20 ของหนี้สินรวม ณ ส้ินไตรมาสที่ 
3 ป 2545 

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ในไตรมาสที่ 3 ป 2545 มีสาเหตุหลักมาจาก ก) เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 13.64 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน ที่เปนที่ตั้งของโครงการทองหลอ ในไตรมาสที่ 2 ป 2545 และ
โครงการเย็นอากาศในไตรมาสที่ 3 ป 2545 บริษัทจําเปนตองชําระคาเชาที่ดินลวงหนา (โดยทั่วไปเรียกวา “คาหนาดิน”)  
ใหกับเจาของที่ดินจํานวนหนึ่ง  แตบริษัทยังไมไดชําระเงินคาเชาที่ดินลวงหนาดังกลาว ณ วันส้ินงวดบัญชี  (โดยคาหนาดิน
ดังกลาว จะบันทึกเปนสินทรัพยในรายการสิทธิการเชา เพื่อตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาที่ดิน) ข) หนี้สิน
ตามสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น 7.41 ลานบาท และ ค) เจาหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้น 4.69 ลานบาท เนื่องจากบริษัทซื้อ
ยานพาหนะใหมจํานวนหนึ่ง เพื่อทดแทนยานพาหนะเกาและเพื่อผูบริหารใหมที่เพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตาม หนี้สินของบริษัทที่เปนเงินกูยืม หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเจาหนี้เชาซื้อ มีสัดสวนที่
นอยมากเทียบกับหนี้สินรวม โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545 บริษัทมีเงินกูยืม (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 1.73 ลานบาท 
หรือรอยละ 0.45 ของหนี้สินรวม  หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 7.41 ลานบาท หรือรอยละ 1.94 ของหนี้สินรวม  และ
เจาหนี้เชาซื้อ 4.69 ลานบาท หรือรอยละ 1.23 ของหนี้สินรวม เทานั้น  บริษัทมีแผนที่จะออกตั๋วเงินเพื่อกูยืมเงินเพิ่มเติม
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จํานวน 15 ลานบาท ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2545 กับกองทุนรวมกองหนึ่ง โดยมีอายุ 3 เดือนและอัตราดอกเบี้ย
ในระดับรอยละ 4 ตอป เพื่อเพิ่มสภาพคลองของบริษัท และรองรับโครงการศูนยการคาชุมชนใหมที่คาดวาจะลงนามไดใน
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2545 นอกเหนือจากนี้การกูยืมดังกลาวยังมีอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํา  เปนการขยายฐานนัก
ลงทุนสถาบันของบริษัท  และเปนการลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2544 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิเทากับ 7.66 ลานบาท ทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก (10.57) 
ลานบาท ณ ส้ินป 2543 เปน (2.86) ลานบาท ณ ส้ินป 2544  และในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2545 บริษัทมีผล
ประกอบการกําไรสุทธิจํานวน 29.46 ลานบาท และมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมจํานวน 41 ลานหุน ซึ่งมี
ผลกระทบทําใหทุนจดทะเบียนและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นจาก 20.00 และ -0- ลานบาท ณ ส้ินป 2544 เปน 61.00 และ 
10.50 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545 สงผลใหบริษัทมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 77.99 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 
2545  

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของป 2542 – 2544 ไมสามารถหาคาไดเนื่องจากสวนของผูถือหุนของ
ยังมีคาต่ํากวาศูนย  แต ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545 บริษัทสามารถลางขาดทุนสะสมจนหมด และมีสวนของผูถือหุน
กลับมามากกวาศูนย โดยบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 4.90 เทา ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545  

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีเงินกูยืมต่ําตามที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นอัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุนจะมี
อัตราสวนเพียง 0.18 เทาเทานั้น ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545  
 

สภาพคลอง 
ในป 2543 – 2544 และ 3 ไตรมาสแรก ป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมการดําเนินงาน

เทากับ 14.41 ลานบาท 21.81 ลานบาท และ 33.85 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนกระแสเงินสดจากคาเชาและ
คาบริการรับลวงหนาที่บริษัทไดรับจากผูเชาพื้นที่ และกําไรสุทธิของบริษัท 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน เทากับ (20.92) ลานบาท (6.57) ลานบาท และ (90.63) ลาน
บาท ในป 2543 - 2544 และ 3 ไตรมาสแรก ป 2545 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการซื้อสินทรัพยถาวร 
ประมาณ 18.13 ลานบาท สําหรับโครงการ ในป 2543 และมีการลงทุนในสิทธิการเชาและงานระหวางกอสรางสําหรับ
โครงการ ทองหลอ และ เย็นอากาศ จํานวน 41.24 และ 26.78 ลานบาทตามลําดับ  และมีการซื้อยานพาหนะอีกประมาณ 
21.10 ลานบาท ใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 นอกเหนือจากนี้บริษัทยังไดลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน (3.44) ลานบาทในป 2544 มาจากการชําระคืนเงิน
เบิกเกินบัญชี  และจํานวน 60.54 ลานบาทใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 มีสาเหตุมาจากเงินจากการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ในเดือนกันยายน 2545 จํานวน 51.50 ลานบาท  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเจาหนี้
เชาซื้อ เพิ่มขึ้น12.86 ลานบาท ในขณะที่ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการจํานวน 4.11 ลานบาท 

โดยรวม ตั้งแตป 2542 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2545  บริษัทมีสภาพคลองในระดับที่ดี  มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวนมาก โดยเฉพาะรายการคาเชาและคาบริการรับลวงหนา  ทั้งนี้เนื่องจากในการตัดสินใจที่จะทําโครงการ
ใหมของบริษัท  บริษัทมีนโยบายที่จะไมเชา (หรือซื้อ) ที่ดินไวลวงหนา  แตจะเจรจากับผูเชาหลักและเจาของที่ดินไปพรอม
กัน  เมื่อผูเชาหลักตกลงยินยอมที่จะลงนามในสัญญาเชาพื้นที่ระยะยาวแลว บริษัทจึงเชา (หรือซ้ือ) ที่ดินจากเจาของที่ดิน  



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.12-15 
 

ทําใหบริษัทไมมีภาระในการแบกรับสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินธุรกิจ และไมมีปญหาสภาพคลองจากความเสี่ยงที่ไม
สามารถจัดหาผูเชาพื้นที่หลักได 

ในการเจรจากับผูเชาพื้นที่ บริษัทจะเรียกเก็บคาเชาและคาบริการรับลวงหนา (หรือคาเซงพื้นที่) จากผูเชาหลัก
เปนเงินสดจํานวนหนึ่ง  ประกอบกับเรียกเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนา (หรือคามัดจํา) เทากับคาเชาและคาบริการราย
เดือนจํานวน 12 เดือนสําหรับผูเชาหลัก และ 6 เดือนสําหรับผูเชารวมทุกราย ทําใหบริษัทมีเงินสดจํานวนหนึ่งในชวง
เริ่มตนของโครงการเพื่อไวใชในการชําระคาออกแบบโครงการ  คากอสรางอาคาร  คาใชจายในการขออนุญาตหนวยงาน
ราชการ และคาเชาที่ดินลวงหนา (หรือคาหนาดิน) แกเจาของที่ดิน เปนตน  ดวยสาเหตุดังกลาว ทําใหบริษัทมีเงินลงทุน
สุทธิ (Net Investment) ในแตละโครงการนอยกวาวงเงินลงทุนจริง (Total Investment Amount) ของโครงการนั้นๆ  บริษัท
จึงไมมีปญหาสภาพคลองในอดีตที่ผานมา และมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในระดับต่ํามาก  

หลังจากโครงการเปดดําเนินการแลว บริษัทจะเรียกเก็บคาเชาและคาบริการรายเดือนจากผูเชาพื้นที่ทุกราย ซึ่ง
คาเชาและคาบริการรายเดือนดังกลาว มีสัดสวนสูงกวา คาเชาที่ดิน  คาใชจายในการใหบริการ  คาใชจายในการขายและ
บริหาร  และคาใชจายอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทในป 2542 – 2544 และ 3 ไตรมาส
แรกป 2545 เทากับ 7.12 ลานบาท (6.38) ลานบาท 11.81 ลานบาท และ 3.76 ลานบาท ตามลําดับ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียของบริษัทดีขึ้นจาก 30.66 วัน และ 21.70 วัน ในป 2542 และป 2543 ตามลําดับ เปน 
11.60 วัน ในป  2544 เนื่องจากบริษัทมีระบบการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สําหรับ 3 ไตรมาสแรก ป 2545 
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเทากับ 20.37 วัน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไดใหผูเชาพื้นที่หลักในโครงการทองหลอและเย็น
อากาศผอนชําระคาธรรมเนียมจากการบริการจัดหาสถานที่ 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ียของบริษัทลดลงจาก 60.13 วัน และ 41.18 วันในป 2542 และป 2543 ตามลําดับ เปน 
3.39 วันในป 2544 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะชําระคืนเจาหนี้การคาไดมากขึ้น และใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 
ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ียของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 47.98 วัน เนื่องจากบริษัทไดขอทยอยชําระคาเชาที่ดินลวงหนา (หรือคา
หนาดิน) แกเจาของที่ดิน 

อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 0.48 เทาและ 0.77 เทา ในป 2543-2544 เปน 1.10 
เทาใน 3 ไตรมาสแรกของป 2545 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว-
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดกลาวไวแลวในสวนที่ 2 ขอ 1. 
เรื่องปจจัยความเสี่ยง 

ทั้งนี้ บริษัทไดคาดการณวา บริษัทจะมีการเจรจาเพื่อเปดโครงการใหมอีก 1 โครงการภายในป 2545 โดยใน
ปจจุบัน บริษัทกําลังดําเนินการเจรจาขอตกลงตางๆ กับทั้งท็อปส ซูเปอรมารเก็ตซึ่งเปนผูเชาหลัก และเจาของที่ดิน หาก
การเจรจาดังกลาวประสบความสําเร็จ บริษัทจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมการจัดหาสถานที่เพิ่มขึ้นทันทีอีกประมาณ 20 
ลานบาท  (รายละเอียดเพิ่มเติมในหนา 2.6-1 เรื่องโครงการในอนาคตของบริษัท)  
 


