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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนาย

พงศกิจ สุทธพงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา ประเภทศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center)  

ปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ดําเนินการอยูทั้งหมด 14 โครงการ ไดแก 
1. ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) จํานวน 4 โครงการ ที่บางบอน  ประชาอุทิศ  สุขาภิบาล 3 และ

สุขุมวิท 71 (คลองตัน) 
2. ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) จํานวน 2 โครงการ ที่รามอินทรา กม. 2 และวังหิน 
3. รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) จํานวน 8 โครงการ ที่รัชดาภิเษก-หวยขวาง รัชดาภิเษก-พระราม 3 

สาทร  พัฒนาการ  บางแค  พหลโยธิน กม. 27  เหมงจาย  และทาพระ  
และโครงการที่กําลังพัฒนาและกอสราง อีก 2 โครงการ ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการภายในป 2545 และตนป 

2546 ไดแก ศูนยการคาชุมชน ที่ทองหลอ และเย็นอากาศ ปจจุบัน บริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพื่อดําเนิน
โครงการทั้งหมดของบริษัท  

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลัก 4 กลุมคือ 1) รายไดคาเชาพื้นที่ในโครงการ 2) รายไดคาบริการจากการ
บริหารโครงการ และบริหารพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) 3) รายไดคาธรรมเนียมจัดหา
สถานที่ประกอบการ และ 4) รายไดคาบริการสาธารณูปโภค 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 88.56 ลานบาทในป 2543 เปน 94.36 ลานบาทในป 2544 และ  
103.96 ลานบาทใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 9.52 ลานบาทในป 2543 เปน 7.66 ลานบาทในป 
2544 (กําไรกอนภาษีเงินไดในป 2544 เทากับ 12.31 ลานบาท) และ 29.46 ลานบาทใน 3 ไตรมาสแรก ป 2545 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 459.74 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 381.75 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 77.99 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2545   

อยางไรก็ดี บริษัทไดทําการประเมินมูลคาสิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิการเชา (โดยวิธีประเมินรายได หรือ 
Income Approach) โดย บริษัท บีซีเอ. ประเมินราคา จํากัด  แตไมไดบันทึกลงในงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2545 มูลคาสิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิการเชาจากเกณฑราคาประเมินสูงกวามูลคาสิทธิการเชาและสวนปรับปรุง
สิทธิการเชาจากเกณฑราคาทุนอยูประมาณ 309 ลานบาท 

ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 
10 บาทเปนหุนละ 1 บาท และในเดือนกันยายน 2545 บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 41 ลานบาท 
โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 ลานบาท เปน 61 ลานบาท 
เพื่อนําไปลงทุนเพิ่มเติมในโครงการทองหลอและเย็นอากาศ   

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ลานบาทและมีทุนที่ชําระแลว 61 ลานบาท 
จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ 19 

กรกฎาคม 2545 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2545  มีมติใหเสนอขายหลักทรัพยดังตอไปนี้ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถือ จํานวน 
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10,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 14.08 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขาย) ในราคาหุนละ 8 บาท และใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถือ จํานวน 71,000,000 หนวย ราคาเสนอขาย -0- บาท อายุ 3 ป ราคาใช
สิทธิเทากับ 2 บาท โดยแบงเปน 61,000,000 หนวย เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ 10,000,000 หนวย เสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  หลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมดมีมูลคาการเสนอขาย (ภายหลังหักคาใชจาย
การจองซื้อและการจัดสรร) รวม 73.11 ลานบาท 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทในครั้งนี้ ไปใชเปนเงินลงทุนในโครงการใหมประมาณ 60 ลานบาท เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานประมาณ 
13.11 ลานบาท 

 
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรพัย) 


