
    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-1 
 

 

สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

  
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธรุกิจดานการพัฒนาและบริหารศนูยการคา โดยมุงเนนที่ศูนยการคาแบบเปด 

(Open Shopping Center)1 บริษัทจะจัดหาทีด่ินตามความตองการของลูกคา และนํามา
พัฒนาเปนศูนยการคาหรือโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจคาปลีก เพื่อ 1) ใหบริการเชาพื้นที่ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 2) ใหบริการบริหารโครงการและพืน้ที่สวนกลาง 3) ใหบริการจัดหา
สถานที่ประกอบการ และ 4) ใหบริการสาธารณปูโภคภายในโครงการ  ตลอดอายุสัญญาเชา
พื้นที่ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 7/5 หมูที่ 1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
เลขทะเบียนบริษัทที่ : 40854500691 
โทรศัพท : +66 (0) 2729-4969  
โทรสาร : +66 (0) 2729-4968  
Home Page : http://www.siamfuture.com  
 
วัตถุประสงคในการใชเงินจากการเสนอขายหุนสามัญ 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ไปใชเปนเงินลงทุนในโครงการใหม
ประมาณ 60 ลานบาท เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานประมาณ 13.11 ลานบาท  

  

1.  ปจจัยความเสี่ยง 
 
1.1 ความเส่ียงจากการหาที่ดนิเพือ่ดําเนินการโครงการใหม 
  เนื่องจากที่ดินเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา  การจัดหาที่ดินในแต
ละบริเวณที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจและทางดานการเงิน ไมใชสามารถจะทําไดโดยงาย 
และโดยเร็ว  ในพื้นที่บางบริเวณอาจจะมีที่ดินที่มีความเหมาะสมในการทําธุรกิจเหลืออยูไมกี่แหงเทานั้น  และในการจัดหา
ที่ดินจําเปนตองมีการเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินในการขอเชาที่ดินระยะยาว หรือขอซื้อที่ดิน (ถาจําเปนในอนาคต) ซึ่ง
อาจจะใชเวลา ความพยายาม และเทคนิคในการเจรจาพอสมควร  โดยเฉพาะที่ดินที่มีเจาของหลายราย ความยากลําบาก
ในการสรุปเงื่อนไขในสัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาซื้อขายที่ดินยอมมีมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายสาขาจํานวนมากของผูคา
ปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retailers) ขนาดใหญ ก็อาจสงผลกระทบใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการหาที่ดินเพื่อ
ดําเนินการโครงการใหมเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากผูคาปลีกดังกลาวจะเขามาแขงขันในการหาที่ดินกับบริษัท 

หมายเหตุ 
1 ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center) คือ ศูนยการคาที่มีพื้นที่ดานหนาเปดโลง และใชเปนที่จอดรถ โดยทั่วไปแลวจะมีอาคารสูง 

1-3 ช้ัน จํานวน 1-3 อาคาร ต้ังอยูในแนวตรง รูปตัวแอล (L) หรือรูปตัวยู (U) และไมมีทางเดินเช่ือมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีก 
(รายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศูนยการคา ในหนา 2.2-8) 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-2 
 

 

 อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมาหลายป  ทําใหผูบริหารของบริษัทมีทักษะ วิธีการ และ
เทคนิคในการติดตอและเจรจาตอรองกับเจาของที่ดินที่มีประสิทธิภาพ และไดรับเงื่อนไขที่ดีในสัญญาเชาที่ดินระยะยาว
ของทุกโครงการ และในการจัดหาที่ดินเพื่อจะดําเนินโครงการใหมที่คาดวาจะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคต บริษัทไดจาง
นายหนาในการจัดหาที่ดินเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาที่ดินในแตละบริเวณที่มีความเหมาะสมและมีความ
เปนไปไดในการดําเนินธุรกิจและทางดานการเงิน นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังไดรับรับการแนะนําที่ดินจากผูคาปลีกที่
ตองการเชาพื้นที่ในโครงการใหมๆ ของบริษัท  (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.3.1 การจัดหาที่ดิน)  
 สําหรับการแขงขันในการหาที่ดินกับผูคาปลีก  บริษัทจะปองกันความเสี่ยงดวยการลงนามในบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับเจาของที่ดินกอนที่จะทําการเจรจา เพื่อปองกันไมใหเจาของที่ดิน
เจรจากับผูที่สนใจรายอื่นๆ บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมเสนอราคาแกเจาของที่ดินเพิ่มขึ้นมาก เพื่อแขงขันกับผูคาปลีก
ใหไดที่ดินมา เพราะตนทุนที่ดินราคาแพงอาจจะมีผลกระทบตอความเปนไปไดของโครงการ หรือระดับกําไรของบริษัท  
ในทางกลับกันบริษัทพยายามที่จะเจรจากับผูคาปลีกที่เขามาแขงขันในการหาที่ดิน เพื่อที่จะพัฒนาและบริหารโครงการให 
 
1.2 ความเส่ียงจากการแขงขันทางธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน จะเกิดจากคูแขงโดยออมซึ่งไดแก ผูคาปลีกที่ดําเนินการพัฒนา
และบริหารศูนยการคาเอง โดยอาจจะมีการแขงขันกับบริษัทในดานการจัดหาที่ดิน การดึงลูกคาผูบริโภค และการจัดหาผู
เชาพื้นที่  ในกรณีที่มีการเปดดําเนินการศูนยการคาในบริเวณที่ใกลเคียงกันกับศูนยการคาของบริษัท อาจจะทําใหบริษัทมี
ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูบริโภคที่ลดลง ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูคาปลีกที่เชาพื้นที่ของบริษัท  ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบตออัตราการเชา และราคาคาเชาและคาบริการ แตจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากที่ตั้งโครงการของบริษัท
ตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพโดดเดนกวาที่อื่นในบริเวณเดียวกัน และพื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area)1 ของ
ศูนยการคาแบบเปด อยูในบริเวณ 1-2  กิโลเมตรจากศูนย ซึ่งไมกวางมากนัก ดังนั้นบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการมี
ศูนยการคามาเปดใหมในบริเวณใกลเคียงมากนัก  อยางไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบดังกลาว และเพื่อพยายามรักษาระดับ
อัตราการเชา ราคาคาเชาและคาบริการ  บริษัทไดมีการจัดทําการสงเสริมการขายเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหผูเชา
พื้นที่ที่เปนส่ิงดึงดูด (Magnet) เขามาในศูนยเพื่อทําใหมีผูเชาพื้นที่และผูบริโภคเขามาใชบริการในศูนยการคาของบริษัทมาก
ขึ้น โดยในปจจุบัน โครงการบางบอนและโครงการประชาอุทิศของบริษัทมีศูนยการคามาเปดดําเนินการในบริเวณใกลเคียง
กับที่ตั้งของโครงการของบริษัท แตอัตราการเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัททั้งสองแหงก็ยังสูงกวารอยละ 90 มาโดยตลอด 

อยางไรก็ดี ความเสี่ยงในการแขงขันทางธุรกิจจากคูแขงโดยตรงยงัคงมีบางแตมีไมมากนัก เนื่องจากคูแขงที่ทําธุรกิจ
ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center) มีจํานวนนอยราย และสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยที่ไมไดเปน 
ผูพัฒนาและบรหิารศูนยการคามืออาชีพ สวนคูแขงที่มีเงินทุนจาํนวนมาก เชน กลุมเซ็นทรัล และกลุมเดอะ มอลล จะมุงเนน
ทําธุรกิจศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center)2 เปนหลัก  (รายละเอียดเพิ่มเติมในหนา 2.3-7 เรื่องจํานวนคูแขง) 

  

หมายเหตุ 
1 พื้นที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภค (Coverage Area) หมายถึง บริเวณที่เปนที่อยูของผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของผูเชาพื้นที่ของบริษัท  
2 ศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีผูเชาหลักและรานคาปลีกตางๆ รวมทั้งที่จอดรถ อยูภายใน
อาคารทั้งหมด และมีทางเดินเช่ือมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีกภายในอาคาร โดยรูปแบบศูนยการคาสวนใหญของประเทศไทย
ในปจจุบัน จะเปนศูนยการคาแบบปดเกือบทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา  ดิ เอ็มโพเรียม  ซีคอน สแควร  เวิลดเทรด 
เซ็นเตอร  มาบุญครอง  สยาม ดิสคัฟเวอรี่ และฟวเจอรพารค เปนตน 

(รายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศูนยการคา ในหนา 2.2-8) 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-3 
 

 

   
1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูเชาหลักในโครงการศูนยการคาชุมชน 
 ในโครงการศูนยการคาชุมชนของบริษัท ผูเชาหลัก (Anchor)1 จะเปนส่ิงดึงดูดผูเชารวม (Co-Tenants)2 เขามา
เชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของการของบริษัท ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผูเชาหลักของบริษัทเลิก
สัญญาหรือปดกิจการลงซึ่งอาจสงผลใหผูเชาพื้นที่รวมตองยกเลิกสัญญาตามไปดวย ความเส่ียงดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ตอรายไดหลักของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนาจํานวนหนึ่งจากผูเชาหลักทุกราย 
และผูเชาพื้นที่รวมบางราย ณ วนัที่ทําสัญญาเชาพื้นที่ไปแลว ทําใหความเสี่ยงดังกลาวนอยลง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูเชา
หลักเลิกกิจการเนื่องจากนโยบายภายในของผูคาปลีกเอง เชน เซยู ซูเปอรมารเก็ต (Saiyu Supermarket) จากประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งเปนผูเชาหลักของโครงการศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Shopping Center)3 สุขาภิบาล 3 เดิม มีนโยบาย
เลิกดําเนินธุรกิจในตางประเทศ  เซยูไดดําเนินการหาผูเชาพื้นที่รายอื่น (ที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท) มาเชาพื้นที่แทน 
(ปจจุบัน ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลักในโครงการสุขาภิบาล 3) ทําใหบริษัทก็ยังคงมีรายไดตอเนื่องตอไป  สําหรับ
โครงการที่บริษัทพัฒนาและบริหารพื้นที่ใหกับศูนยซอมและจําหนายอะไหลรถยนต  (Auto  Service  Center)  บี-ควิก  
(B-Quik) จํานวน 14 สาขา บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับเจาของที่ดินทุกราย โดยมีเงื่อนไขในสัญญาวาบริษัท
สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเชาที่ดินระยะยาวได ถาบี-ควิกยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่กับบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทไมตองแบก
รับภาระในการชําระคาเชาที่ดินตอไปโดยไมมีรายไดจากบี-ควิก   

ทั้งนี้ หากผูเชาพื้นที่เลิกกิจการโดยไมชําระคาเชาและคาบริการ  บริษัทสามารถยึดพื้นที่คืนเพื่อนําออกใหผูเชา
พื้นที่รายอื่นเชาตอไป โดยไมจายคืนคาเชาและคาบริการรับลวงหนาแตอยางใด และบริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญหาใน
การหาผูเชาพื้นที่รายใหม โดยเฉพาะผูเชาหลัก เนื่องจากตลาดคาปลีกยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และบริษัทยัง
ไดรับการติดตอขอเชาพื้นที่ในศูนยการคาอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1 ผูเชาหลัก (Anchor) หมายถึง ผูเชาพื้นที่สวนใหญของโครงการ ซ่ึงมักจะเปนซูเปอรมารเก็ต และรานขายยา เปนตน โดยกลุมลูกคาหลักนี้จะ
เปนสิ่งดึงดูด (Magnet) ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของบริษัท 

2 ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenants) หมายถึง รานคาปลีกตางๆ ที่เขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในศูนยการคาของบริษัท เชน รานอาหาร รานเสริม
สวย รานขายหนังสือ รานใหเชาวิดีโอ โรงเรียน และคลินิก เปนตน 

3 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 อยูภายในบริเวณศูนยการคาชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ราน เชน รานอาหาร รานขายยา รานให
เชาวีดีโอ รานซักรีด รานทําผม รานขายดอกไม และธนาคาร เปนตน  ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 40,000 คน
ตอวัน ภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร 

 (รายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศูนยการคา ในหนา 2.2-8) 
 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-4 
 

 

1.4 ความเส่ียงเรื่องการจัดหาผูเชาพ้ืนที่ 
 บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาผูเชาพื้นที่ ในบางโครงการศูนยการคาที่บริษัททําสัญญาเชาที่ดินกับ
เจาของที่ดิน ระยะยาวกวา สัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลัก ซึ่งไดแก โครงการบางบอนและประชาอุทิศ บริษัททําสัญญาเชา
ที่ดินอายุ 30 ป แตทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลักอายุ 15 ป และ 20 ป ตามลําดับเทานั้น  ดังนั้นในปที่ 15 และ 20 ของ
โครงการดังกลาว บริษัทจําเปนตองจัดหาผูเชาหลักรายใหมเพื่อเขามาเชาพื้นที่ตออีก 15 ป และ 10 ป ตามลําดับ แต
บริษัทมั่นใจวาบริษัทไมมีปญหาในการหาผูเชาพื้นที่รายใหม เนื่องจากในปจจุบันความตองการสถานที่ประกอบการในการ
ทําธุรกิจคาปลีกอยูในระดับสูง และบริษัทยังไดรับการติดตอเพื่อขอเชาพื้นที่ในโครงการของบริษัทอยางตอเนื่อง  

 ความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งไดแกความเสี่ยงในการจัดหาผูเชาพื้นที่ใหเต็มโครงการ โดยเฉพาะบางพื้นที่ในบาง
โครงการที่ไมเปนที่สนใจของผูคาปลีกมากนัก เชน พื้นที่บนชั้น 3 ของอาคาร  อยางไรก็ตามบริษัทไดแกไขปญหาดังกลาว
โดยจัดหาผูเชาพื้นที่ที่ไมจําเปนตองใชพื้นที่บนชั้น 1 และ 2 ซึ่งตองการความเงียบสงบบนชั้น 3 และคาเชาและคาบริการที่
ต่ํากวาชั้น 1 และ 2 เชน ผูเชาพื้นที่ที่ทําธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา  โรงเรียนกวดวิชา  โรงเรียนสอนดนตรี  และโรงเรียนสอน
เทควนโด เปนตน   

แมวาในบางโครงการของบริษทัจะมีผูเชาเกือบเตม็โครงการ เหลอืพื้นที่เพียงแคบางหองเทานั้น แตบริษัทมีนโยบาย
เขมงวดที่จะคัดเลือกผูเชาพื้นที่ที่ทําธุรกิจไมแขงขนักับผูเชาพื้นที่เดิม ไมทําธุรกิจที่เปนอบายมขุ ไมสรางผลกระทบตอโครงการ
หรือผูเชาพื้นที่รายอื่น มีฐานะทางการเงินดี และมคีวามผสมผสานเปนอยางดีกับผูเชาอื่นในศูนยการคา (Tenant Mix) 
 
1.5 ความเส่ียงเนื่องจากตนทุนของที่ดินในการดาํเนินโครงการใหมเพ่ิมขึ้น 
 ในการดําเนินโครงการใหมๆ ตนทุนของที่ดินอาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น 
หรือบริษัทอาจจะจําเปนตองซื้อที่ดิน ในกรณีที่เจาของที่ดินตองการขายที่ดินมากกวาใหเชาระยะยาว และไมมีที่ดินที่อื่นใน
บริเวณที่มีศักยภาพในการดําเนินการศูนยการคาดีกวาที่ดินดังกลาว (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.3.1 การจัดหาที่ดิน) 
 อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวบริษัทจะเลือกดําเนินโครงการศูนยการคาที่มีผลตอบแทนดีเทานั้น  ถาตนทุนของ
ที่ดินมีราคาสูงขึ้น บริษัทจะคิดราคาคาเชาและคาบริการจากลูกคาผูเชาพื้นที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวน เพื่อใหไดผลตอบแทนใน
การดําเนินโครงการที่ใกลเคียงระดับเดิม ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการที่ตนทุนของที่ดินในการ
ดําเนินโครงการใหมเพิ่มขึ้นได  จากสถานการณการแขงขันดานคาปลีกที่รุนแรงมากขึ้น ผูคาปลีกสวนใหญยอมที่จะจาย
คาเชาและคาบริการที่สูงขึ้นในทําเลที่โดดเดนที่สุดในบริเวณตางๆ เพื่อยึดพื้นที่และสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ
คาปลีกตอคูแขงคาปลีก   
 
1.6 ความเส่ียงจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนินโครงการของบริษัท 

ในการดําเนินโครงการตางๆ ของบริษัท บริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของพื้นที่ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากความตอเนื่องของโครงการ เนื่องจากไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดิน อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่ดินของบริษัทที่ทําไว
กับเจาของที่ดินทั้งหมดเปนสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งในปจจุบันสิทธิการเชาของบริษัทในทุกโครงการยังมีอายุสัญญา
มากกวา 10 ป  (ยกเวน โครงการรามอินทรา กม.2 โครงการบางแค และ โครงการศรีนครินทร ที่เหลืออายุสัญญาประมาณ 
9 ป 8 ป และ 5 ป ตามลําดับ)   นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทําการเจรจาเพื่อตอสัญญาเชาที่ดินจากเจาของที่ดิน
ออกไปอีกตามความเหมาะสม 
 
 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-5 
 

 

1.7 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ที่มีจํานวนจํากัด 
เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และประสบการณในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ทั้งดานการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ การออกแบบรูปแบบ 
(Concept) ของโครงการ การจัดหาผูเชาพื้นที่ และการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง เปนตน ประกอบกับการที่บริษัท
มีจํานวนพนักงานอยูในระดับที่ไมมากนัก ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุการณที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปหรือมี
จํานวนไมเพียงพอ อาจสงผลใหบริษัทตองประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม ทําการฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ 
ทั้งดานการฝกอบรมและพัฒนาความรูระหวางปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) และการฝกอบรมนอกสถานที ่
(Outside Training) เพื่อทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น และทําใหพนักงานของบริษัทสามารถ
เขามาทําหนาที่ทดแทนกันไดในกรณีที่บริษัทตองสูญเสียบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนออกไป 

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานของบริษัทใฝหาความรูในดานการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคา และติดตามแนวโนมธุรกิจคาปลีกเพิ่มเติม เชน จัดหาหนังสือ วารสาร และเทคนิคๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหพนักงานของบริษัทศึกษา เพื่อใหมีความรูที่เพียงพอ และสามารถนําความรูตางๆ มาใชในการดําเนิน
ธุรกิจได (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 9.6 บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร)  
 
1.8 ความเส่ียงจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2545 และมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 71 ลานหนวย โดย
แบงเปน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จํานวน 61 ลานหนวย และเสนอขายแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน จํานวน 10 ลานหนวย ที่ราคา -0- บาท ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท) 

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาว ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้และผูถือหุนเดิมของบริษัททุกรายจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แมวาประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และผูถือหุนเดิมทุกรายจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเทาเทียมกัน 
และไมไดรับผลกระทบตอการลดสัดสวนการถือหุน (Dilution Effect) ถาใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวนตามสิทธิ แตการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตอาจจะมีผลกระทบทําใหกําไรตอหุนลดลง ในกรณีที่บริษัทไมสามารถทํากําไรใน
อนาคตไดเพิ่มมากขึ้นตามสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิ 

ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางแผนที่จะขยายโครงการศูนยการคาชุมชน และศูนยการคาแบบเปดรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม
ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ) โดยใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน (ในกรณีที่จําเปน เพื่อลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนตอผูถือหุน) และเงินที่
ไดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษากําไรตอหุนใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

 
1.9  ความเส่ียงจากการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

ตามขอ 1.14 สวนที่ 4 เรื่องเงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ กําหนดใหบริษัท
ตองดําเนินการปรับราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิประโยชนของผูถือ



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.1-6 
 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในหัวขอ
ดังกลาว  อยางไรก็ตามในการปรับสิทธิการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะเปนการปรับสิทธิเพื่อชดเชย
มูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ของใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ไมไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลา (Time Value) ดวย  ดังนั้น 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจมีความเสี่ยงที่จะไดสิทธิประโยชนนอยลงจากการปรับสิทธิดังกลาวนี้ เนื่องจากวิธีการปรับ
สิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบถวน 

 
1.10 ความเสี่ยงจากการมีอายุของสัญญาเชาพ้ืนที่ยาวกวาอายุของสัญญาเชาที่ดินของโครงการรามอินทรา กม. 2 

เนื่องจากอายุของสัญญาเชาที่ดินของโครงการรามอินทรา กม. 2 ของบริษัทจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 
แตบริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลัก (บี-ควิก) ในโครงการรามอินทรา กม. 2 โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2555 โดยในสัญญาการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินระบุวา เมื่อสัญญาเชาที่ดินส้ินสุดลง บริษัทจะตองขนยาย 
เครื่องจักรกลไก และอุปกรณตางๆ ตลอดจนทรัพยสินอื่นๆ ออกจากพื้นที่เชา ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่สัญญาเชาส้ินสุด
ลง โดยในระยะเวลา 3 เดือนดังกลาวบริษัทตองชําระคาเชาปกติตามที่ระบุไวในสัญญาเชา ดังนั้นจะทําใหบริษัทและผูเชา
พื้นที่จะมีเวลาในการขนยายทรัพยสินดังกลาวเหลืออยูเพียง 1 เดือนเทานั้น ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท
อาจไมสามารถขนยายทรัพยสินดังกลาว ออกจากบริเวณพื้นที่เชาไดตามกําหนด ซึ่งสงผลใหบริษัทอาจตองเสียคาปรับ
ใหแกเจาของที่ดินในอัตรา 5,000 บาทตอวัน นับจากวันที่สัญญาเชาส้ินสุดลงจนถึงวันที่การขนยายทรัพยสินดังกลาวออก
จากบริเวณพื้นที่เชาแลวเสร็จ 
 


