
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-1 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1    ประวัติความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ   
  

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายพงศกิจ สุทธ
พงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
ประเภทศูนยการคาแบบเปด  

ในป 2538  บริษัทไดเปดดําเนินโครงการบางบอน ซึ่งเปนศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) แหงแรก
ของบริษัท โดยมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก (Anchor) 

ในป 2539 บริษัทไดเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 2 และ 3 ไดแก โครงการประชาอุทิศและโครงการ
สุขาภิบาล 3 โดยปจจุบันมี จัสโก ซูเปอรมารเก็ต และ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนผูเชาหลัก ตามลําดับ 

ในป 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาทเปน 20 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท  
และตอมาบริษัทไดเปดใหดําเนินการศูนยการคาชุมชนแหงที่ 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)1 2 แหง และรานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store)2 8 แหง สวนอีก 4 สาขาไดใช
พื้นที่ในบริเวณศูนยการคาชุมชนของบริษัท 4 แหงที่ไดเปดทําการไปแลว 

ในเดือนธันวาคม 2544 บริษัทไดลงทุนในบริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด (“บริษัทยอย”) ซึ่งเปนการรวมทุน
ระหวางบริษัทกับ มล. ภาสันต สวัสดิวัฒน และ มล. ขวัญทิพย สามเสน เพื่อดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดยบริษัทมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 51 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทยอย  ปจจุบันบริษัทยอยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

ในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน และ
สัญญาเชาพื้นที่กับบริษัท ซีอารซี เอโฮลด จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจซูเปอรมารเก็ตภายใตชื่อ “ท็อปส (Tops)” ที่ถนนสุขุมวิท 
55 (ทองหลอ) และซอยเย็นอากาศ  ซึ่งโครงการทั้งสองนี้จะเปนศูนยการคาชุมชนแหงที่ 5 และ 6 ของบริษัท 

 
 
 
 

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

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

(รายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศูนยการคา ในหนา 2.2-8) 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-2 
 

 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

2545 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2545 ไดมีมติเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

– เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 41 ลานบาท เสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม 
– เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 14 ลานบาท เสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไป โดยในเบื้องตนใหเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานหุน และที่ประชุมไดมีมติพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย เชน จํานวนหุนสามัญ
ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการดําเนินการตางๆ 
ที่จําเปนและสมควร 

– เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวนไมเกิน 75 ลานบาท ไวรองกับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจํานวน 
75 ลานหนวย เสนอขายแกผูถือหุนเดิมและประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในราคา -0- บาท  ภายหลัง
การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยในเบื้องตนใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม
จํานวน 61 ลานหนวย และใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานหนวย และในกรณีที่มี
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรใหมอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการ
มอบหมาย พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุนสามัญที่เหลือดังกลาวแกบุคคลในวงจํากัด ตามที่ได
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543  เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ตลอดจนใหเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการ
เสนอขาย เชน ระยะเวลาเสนอขาย  ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเปนเหตุ
ใหตองออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการใชสิทธิ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่จําเปน
และสมควร  (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ในหนา 2.8 -1 เรื่องภาระในการออกหลักทรัพยใน
อนาคต) 

 
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 
 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-3 
 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
 
 2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
   
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัทประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศนูยการคา โดยมุงเนนที่ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping 
Center) บริษัทจะจัดหาที่ดินตามความตองการของลูกคา และนาํมาพัฒนาเปนศนูยการคาหรือโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
คาปลีก เพื่อใหบริการเชาพื้นทีท่ั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหบริการบริหารโครงการและพื้นทีส่วนกลาง จัดหาสถานที่
ประกอบการ และใหบริการสาธารณูปโภค ตลอดอายุสัญญาเชาพื้นที่ ปจจุบันบริษัทไดทําการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการทั้งหมดของบริษทั 

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

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  
และโครงการที่กําลังพัฒนาและกอสรางอีก 2 โครงการ ไดแก ศูนยการคาชุมชน ที่ทองหลอ และเย็นอากาศ  ซึ่งคาดวาจะ
เปดใหบริการศูนยการคาชุมชนที่ทองหลอในเดือนธันวาคมนี้ และศูนยการคาชุมชนเย็นอากาศประมาณตนป 2546 

 
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหลัก 4 กลุมคือ  

1. รายไดคาเชาพื้นที่ในโครงการ 
2. รายไดคาบริการจากการบริหารโครงการ และพื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) 
3. รายไดจากคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ 
4. รายไดคาบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไดแก รายไดจากคาไฟฟา ประปา และโทรศัพท 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.1 เรื่องลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ) 
 
บริษัท สยามศูนยอาหาร จํากดั 

บริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด ประกอบธุรกิจรานอาหาร  ปจจุบันมีรานอาหารที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 2 
ราน โดยเปนรานอาหารไทย ประเภทบริการตัวเอง (Self-Service) ภายในศูนยอาหาร ภายใตชื่อ “ขวัญทิพย” ตั้งอยูที่ศูนย
อาหารในอาคารฟอรจูนทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก และศูนยอาหารในโลตัส ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาพระราม 4 

นอกจากนี้  บริษัทยอยไดทําการเปดรานอาหารไทย  ประเภทใหบริการเต็มรูปแบบ  (Full-Service)  ภายใตชื่อ 
“เดวา (Deva)” ขนาด 62 ที่นั่ง ที่ศูนยการคาสยาม เซ็นเตอร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 ที่ผานมา 
 
 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-4 
 

 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 

 
 
 
 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด 

51% 

- ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท 
- ทุนชําระแลว 61 ลานบาท 
- ดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา 

- ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 
- ดําเนินธุรกิจรานอาหาร 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-5 
 

รายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 14 โครงการ (เกี่ยวกับพื้นที่ และอัตราการเชาพื้นที่) 

 โครงการ รูปแบบ ขนาดที่ดิน 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด 
(ตารางเมตร) 

อัตราการเชาตอพื้นที่ใหเชา  
(รอยละ) 

1. บางบอน ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) 6 – 0 – 0  8,759 7,044  93.18 
2. ประชาอุทิศ ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) 6 – 3 – 10  7,116 6,123 96.96 
3. สุขาภิบาล 3  ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) 7 – 1 – 13  6,794 5,682  98.60 
4. สุขุมวิท 71 ศูนยการคาชุมชน (Neighborhood Center) 0 – 3 – 80  2,468 1,423  100.00 
5. รามอินทรา กม. 2 ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) 1 – 0 – 0  777 777 100.00 
6. วังหิน ศูนยสะดวกซื้อ (Convenience Center) 0 – 1 – 71  612 535  100.00 
7. บางแค รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 33  364 364 100.00 
8. เหมงจาย รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 99 466  466  100.00 
9. พหลโยธิน กม. 27 รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 70 433  433  100.00 
10. รัชดา-หวยขวาง รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 0 – 99  300  300  100.00 
11. ทาพระ รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 43 355  355  100.00 
12. สาทร รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 14  314  314  100.00 
13. ศรีนครินทร รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 0 – 80  318  318  100.00 
14. รัชดา-พระราม 3 รานคาปลีก (Stand-Alone Retail Store) 0 – 1 – 27 343  343  100.00 
 รวม  25 –  0 – 38 29,419  24,476  96.96 
หมายเหตุ  : ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545  
  โครงการลําดับที่ 7 – 14 เชาพื้นที่โดยศูนยบริการซอมและจําหนายอะไหลรถยนต บี-ควิก แตเพียงผูเดียว 
  
 



      บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-6 
 

รายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 14 โครงการ (เกี่ยวกับผูเชาพื้นที่ สัดสวนรายได และวันสิ้นสุดโครงการ) 
สัดสวนรายได (รอยละ)*  

ที่ตั้งโครงการ 
ผูเชาพื้นทีห่ลัก  

(Anchor) ตัวอยางผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenents) 
ป 2542 ป 2543 ป 2544 3 ไตรมาสแรก ป 2545 

วันสิ้นสุดโครงการ** 

1. บางบอน  จัสโก ซูเปอรมารเก็ต บี-ควิก, บล็อกบัสเตอร, เค เอฟ ซี,  เอส แอนด พี,  
สเวนเซนส, เพาเวอรบาย และธนาคารนครหลวงไทย 

40.63% 29.30% 29.70% 19.89% 16 พฤศจกิายน 2553 

2. ประชาอุทศิ จัสโก ซูเปอรมารเกต็ บี-ควิก, เทเลวิซ, นีโอ สุกี้, เค เอฟ ซี, เชสเตอร กริล,  
เอส แอนด พี, สเวนเซนส, และธนาคารนครหลวงไทย 

20.10% 17.44% 16.95% 11.52% 8 ธันวาคม 2558 

3. สุขาภิบาล 3 ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บี-ควิก, บล็อกบัสเตอร, เอ็ม เค เรสโตรองต, บูทส,  
นารายณ พิซซาเรยี, เค เอฟ ซี และสเวนเซนส 

25.99% 21.12% 20.76% 14.57% 31 มีนาคม 2560 

4. สุขุมวิท 71 บี-ควิก บล็อกบัสเตอร, เอ็ม เค เรสโตรองต,  เค เอฟ ซี,  
เอส แอนด พี, เฟรม แอนด เลน และดอกหญา 

9.09% 9.45% 9.50% 5.95% 31 สิงหาคม 2555 

5. รามอินทรา กม. 2 บี-ควิก เซเวน อีเลฟเวน และโชวไทม 1.42% 2.49% 2.39% 2.01% 31 มีนาคม 2555 
6. วังหิน บี-ควิก โรงเรียนดนตรีปณิธีซอยเสนา 1.58% 2.53% 2.43% 1.59% 30 เมษายน 2557 
7. บางแค บี-ควิก - 0.67% 2.23% 2.14% 1.61% 28 เมษายน 2554 
8. เหมงจาย บี-ควิก - - 1.79% 1.88% 1.41% 30 มิถุนายน 2557 
9. พหลโยธิน กม. 27 บี-ควิก - 0.25% 2.04% 1.96% 1.23% 31 กรกฎาคม 2557 
10. รัชดา-หวยขวาง บี-ควิก - 0.26% 2.17% 2.08% 1.29% 31 กรกฎาคม 2557 
11. ทาพระ บี-ควิก - - 2.45% 2.56% 1.37% 31 กรกฎาคม 2557 
12. สาทร บี-ควิก - - 2.44% 2.46% 1.69% 31 กรกฎาคม 2557 
13. ศรีนครนิทร บี-ควิก - - 2.03% 2.13% 1.62% 31 มกราคม 2551 
14. รัชดา-พระราม 3 บี-ควิก - - 2.51% 3.08% 1.40% 14 มกราคม 2558 
 ทองหลอ^ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต สตารบัคส  หงอนหลํา  โพลาโพลา  ไอเบอรรี่^^ - - - 25.27% 22 ตุลาคม 2560 
 เย็นอากาศ ^ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต - - - - 7.58% 7 พฤศจิกายน 2560 
 รวม   100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
หมายเหต ุ : ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ดําเนินการโดยบริษัท ซีอารซ ีเอโฮลด จํากัด และจสัโก ซูเปอรมารเก็ต ดําเนนิการโดยบรษิัท สยาม จัสโก จํากัด, ขอมูล ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2545 
*  สัดสวนรายได หมายถงึ สัดสวนของ รายไดคาเชา รายไดคาบริการ รายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ และรายไดคาบริการสาธารณูปโภค ของแตละโครงการตอรายไดคาเชา รายไดคาบริการ รายไดคาธรรมเนยีมจัดหาสถานที่ประกอบการ และ

รายไดคาบริการสาธารณูปโภคทั้งหมดทุกโครงการ 
** วันสิน้สดุสญัญาเชาพื้นที่กับผูเชาพืน้ทีห่ลกัของแตละโครงการ 
^  ในโครงการทองหลอและเยน็อากาศ บริษัทไดสงมอบอาคารใหแกผูเชาหลักเรียบรอยแลว และกาํลังทยอยสงมอบอาคารใหแกผูเชารวม โดยคาดวาจะเปดใหบริการไดภายในเดอืนพฤศจิกายน 2545 และมกราคม 2546 ตามลําดับ ปจจุบันบริษัทไดบันทกึรายได

คาธรรมเนียมจดัหาสถานที่ประกอบการในไตรมาสที่ 2-3 ป 2545 (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.1 ค) และขอ 12.2) 
^^ เฉพาะผูเชาพื้นที่รวมทีล่งนามในสญัญาเชาพืน้ที่แลว



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-7 
 

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ป 2542* ป 2543* ป 2544* 3 ไตรมาสแรก  
ป 2545** 

โครงสรางรายได 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 
รายไดคาเชา 32.14 49.98% 49.07 55.41% 50.92 53.96% 38.25 36.79% 
รายไดคาบริการ 10.48 16.30% 16.05 18.12% 16.67 17.66% 13.40 12.89% 
รายไดคาธรรมเนียมจัดหาสถานที่
ประกอบการ - - - - - - 32.50 31.26% 
รายไดคาไฟฟา ประปา และโทรศัพท^ 15.3 23.79% 18.42 20.80% 19.46 20.62% 14.78 14.22% 
รายไดอื่นๆ 6.38 9.92% 5.02 5.67% 7.32 7.76% 5.03 4.84% 

รวม 64.29 100.00% 88.56 100.00% 94.37 100.00% 103.96 100.00% 
หมายเหตุ : *  ขอมูลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 **  ขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
 ^ รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.1 ง) และขอ 12.2 
 
2.4   เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด ของประเทศไทย 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยเปดดําเนินการศูนยการคาชุมชนเพิ่มอีกจํานวน 25 
โครงการ ภายใน 5 ป  นอกจากนี้บริษัทยังมีเปาหมายที่จะพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปดในรูปแบบตางๆ เพิ่มเติม 
เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใหบริการแกผูคาปลีก และผูบริโภค  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

– เปดดําเนินการศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) จํานวน 5 โครงการ ภายใน 5 ป 
– เปดดําเนินการศูนยการคาของผูผลิต (Factory Outlet Center) จํานวน 2 โครงการ ภายใน 5 ป 
– เปดดําเนินการศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center) จํานวน 10 โครงการ ภายใน 5 ป 
– เปดดําเนินการศูนยอาหารระดับบน (Theme Food Court) จํานวน 5 แหง ภายใน 5 ป 

 
(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนยการคาประเภทตางๆ ในหนา 2.2-8 เรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศูนยการคา) 
 
 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-8 
 

ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับศูนยการคา 
 

ลักษณะของศูนยการคาประเภทตางๆ 
ศูนยการคาสามารถแบงตามลักษณะภายนอกได 2 แบบ คือ 1) ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping 

Center) และ 2) ศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center) 
 

1)  ศูนยการคาแบบเปด (Open Shopping Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีพื้นที่ดานหนาเปดโลง และใชเปนที่จอดรถ 
โดยทั่วไปแลวจะมีอาคารสูง 1 – 3 ชั้น จํานวน 1 – 3 อาคาร ตั้งอยูในแนวตรง รูปตัวแอล (L) หรือรูปตัวยู (U) และไมมี
ทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีก 
 

ศูนยการคาที่มีลักษณะเปนศูนยการคาแบบ “เปด” ไดแก  
1.1) ศูนยการคาชุมชน  (Neighborhood Center) หมายถึง ศูนยการคาแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่

ออกแบบเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือส่ิงของที่ใช
ประจําวัน มีพื้นที่ประมาณ 3 – 5 ไร และมีขนาดพื้นที่ใหเชาประมาณ 2,700 - 14,000 ตารางเมตร ส่ิงดึงดูด
ผูบริโภคใหเขามาที่ศูนยสวนใหญจะเปนผูเชาหลัก ประเภทซูเปอรมารเก็ต หรือรานขายยา (Drug Store)  
นอกเหนือจากนี้ยังมีจะมีรานคาปลีกตางๆ อยูภายในบริเวณศูนยการคาชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ราน เชน 
รานอาหาร รานขายยา รานใหเชาวีดีโอ รานซักรีด รานขายหนังสือ รานขายดอกไม และธนาคาร เปนตน  
ศูนยการคาชุมชนจะสามารถรองรับผูบริโภคได 2,500 – 40,000 คนตอวัน ภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร 

1.2) ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ  (Community Center) จะมีลักษณะคลายคลึงกับศูนยการคาชุมชน แตจะมี
ขนาดที่ใหญกวา โดยมีพื้นที่ประมาณ 25 – 100 ไร และมีพื้นที่ใหเชาประมาณ 9,000 – 33,000 ตารางเมตร 
ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญจะมีจํานวนประเภทสินคาและบริการมากกวาศูนยการคาชุมชน มีผูเชาพื้นที่หลัก
มากกวา 1 ราย โดยสวนใหญจะเปน ซูเปอรมารเก็ต รานขายยาขนาดใหญ รานขายสินคาลดราคา (Discount 
Store) เปนตน  รานคาปลีกภายในศูนยจะประกอบดวย รานขายเครื่องแตงกาย รานขายสินคาตกแตงบาน ราน
ขายของเลน รานขายเครื่องไฟฟา และรานขายอุปกรณกีฬา เปนตน ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญจะสามารถ
รองรับผูบริโภคได ภายในรัศมีประมาณ 3 – 10 กิโลเมตร 

1.3) ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center) หมายถึง ศูนยการคาที่เปนการรวมกันของรานขายสินคาที่มีระดับ
หลากหลายประเภท ซึ่งมักจะประกอบไปดวย รานขายสินคามีระดับ โรงหนังสมบูรณแบบ หางสรรพสินคาขนาด
เล็ก รานขายหนังสือ รานอาหาร และสถานบันเทิง ใหผูใชบริการศูนยสามารถเลือกซื้อสินคา และใชบริการได
ตามความพอใจ โดยสวนใหญศูนยการคาไลฟสไตลจะมีพื้นที่ประมาณ 25 – 100 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 
14,000 – 47,000 ตารางเมตร และมีผูเชาพื้นที่หลัก 3 รายขึ้นไป ศูนยการคาไลฟสไตลจะสามารถรองรับผูบริโภค
ไดภายในรัศมีประมาณ 8 – 12 กิโลเมตร 

 

หมายเหตุ : - นิยามศูนยการคาแบบตางๆ แปลมาจากหนังสือ Leasing Small Shopping Centers จัดพิมพโดย International Council of 
Shopping Centers (ICSC) หนังสือ Shopping Centers and Other Retail Properties จัดพิมพโดย John Wiley & Sons, Inc. 
และเอกสารสิ่งพิมพของ International Council of Shopping Centers (ICSC) ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่ของศูนยการคาตามนิยาม
ดังกลาวอาจจะไมตรงกับขนาดของศูนยการคาประเภทเดียวกันในประเทศไทย เนื่องจากราคาที่ดินของแตละประเทศไมเทากัน 

 - รายละเอียดเรื่องลักษณะของรานคาปลีกรูปแบบใหมประเภทตางๆ ภายในศูนยการคาอยูในหนา 2.2-10 เปนตนไป 
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1.4) ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) หมายถึง ศูนยการคาที่เปนศูนยรวมของรานขายสินคาเฉพาะ
อยางจํานวนหลายราย ซึ่งเปนผูเชาพื้นที่หลัก และมีรานคาปลีกรวมอยูดวยเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยสวนใหญผู
เชาพื้นที่หลักของศูนยรวมสินคาเฉพาะอยางนี้ จะประกอบดวย รานขายสินคาเฉพาะอยาง (Category Killer) 
และ/หรือ รานขายสินคาตกแตงบาน (Home Improvement) โดยผูเชาพื้นที่หลักบางรายอาจมีอาคารซึ่งตั้งอยู
โดดเดียวโดยไมเชื่อมตอกับอาคารของผูเชาพื้นที่รายอื่นเลย และสินคาเฉพาะอยางที่จําหนายภายในศูนยรวม
สินคาเฉพาะอยางนี้มักจะมีราคาต่ํากวาราคาตลาดโดยทั่วไป โดยทั่วไปศูนยรวมสินคาเฉพาะอยางมีพื้นที่
ประมาณ 65 – 200 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 23,000 – 56,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูบริโภคไดภายใน
รัศมีประมาณ 8 – 15 กิโลเมตร 

1.5) ศูนยการคาของผูผลิต  (Factory Outlet Center) หมายถึง ศูนยการคาที่เปนศูนยรวมของรานขายสินคาของ
ผูผลิตสินคาจํานวนมาก โดยผูผลิตสินคาจะเปดรานคาภายในศูนยเพื่อสินคาภายใตเครื่องหมายทางการคาของ
ตัวเองมาจําหนายในราคาที่ต่ํากวาราคาปกติ โดยทั่วไปศูนยการคาของผูผลิตมีพื้นที่ประมาณ 25 – 125 ไร มี
พื้นที่ใหเชาประมาณ 4,700 – 37,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูบริโภคไดภายในรัศมีประมาณ 40 – 120 
กิโลเมตร โดยศูนยการคาของผูผลิตไมจําเปนตองมีผูเชาหลัก และมักจะตั้งอยูนอกเขตชุมชน หรือเปนสถานที่
สําหรับรองรับนักทองเที่ยว   

 
2)  ศูนยการคาแบบปด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีผูเชาพื้นที่หลักและรานคาปลีกตางๆ 

รวมทั้งที่จอดรถ อยูภายในอาคารทั้งหมด และมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหวางรานคาปลีกภายในอาคาร 
โดยรูปแบบศูนยการคาสวนใหญของประเทศไทยในปจจุบัน จะเปนศูนยการคาแบบปดเกือบทั้งหมด ยกตัวอยางเชน 
ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา  เดอะ มอลล  ดิ เอ็มโพเรียม  ซีคอน สแควร  เวิลดเทรด เซ็นเตอร  มาบุญครอง  สยาม 
ดิสคัฟเวอรี่ และฟวเจอรพารค เปนตน 

 
ศูนยการคาที่มีลักษณะเปนศูนยการคาแบบ “ปด” ไดแก  
2.1) ศูนยการคาระดับภูมิภาค (Regional Center) หมายถึง ศูนยการคาแบบปดที่มีสินคา และบริการจําหนาย

ใหแกผูบริโภคอยางครบวงจร (สินคาสวนใหญจะเปนเครื่องแตงกาย) จุดดึงดูดหลักที่ทําใหผูบริโภคเขามาใน
ศูนยการคาระดับภูมิภาคนี้ก็คือผูเชาพื้นที่หลักของศูนย ซึ่งมักจะประกอบดวย หางสรรพสินคาเต็มรูปแบบ (Full-
Line Department Store) หางสรรพสินคาขนาดเล็ก หางสรรพสินคาแฟชั่นลดราคา โดยทั่วไปศูนยการคาระดับ
ภูมิภาคมีพื้นที่ประมาณ 100 – 250 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 37,000 – 74,000 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผูบริโภคไดภายในรัศมีประมาณ 8 – 24 กิโลเมตร ตัวอยางของศูนยการคาระดับภูมิภาคในประเทศไทย ไดแก 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  เดอะ มอลล  และมาบุญครอง เปนตน 

2.2) ศูนยการคาระดับภูมิภาคขนาดใหญ (Super Regional Center) จะมีรูปแบบเดียวกันกับศูนยการคาระดับ
ภูมิภาคแตมีขนาดใหญกวา โดยมีจํานวนผูเชาพื้นที่หลักมากกวา 1 ราย และมีประเภทสินคามากกวา ผูเชาพื้นที่
หลักของศูนยการคาระดับภูมิภาคขนาดใหญประกอบดวย หางสรรพสินคาเต็มรูปแบบ หางสรรพสินคาขนาดเล็ก 
รานขายสินคาที่หลากหลาย และรานขายเครื่องประดับจํานวนมาก โดยทั่วไปศูนยการคาระดับภูมิภาคขนาด
ใหญมีพื้นที่ประมาณ 150 – 300 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 74,000 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถรองรับผูบริโภคได
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ภายในรัศมีประมาณ 8 – 40 กิโลเมตร ตัวอยางของศูนยการคาระดับภูมิภาคขนาดใหญในประเทศไทย ไดแก 
ศูนยการคา ซีคอน สแควร เวิลดเทรด เซ็นเตอร  แฟชั่น ไอสแลนด  และฟวเจอรพารค เปนตน 

2.3) ศูนยรวมแฟชั่น หรือสินคาพิเศษ (Fashion / Specialty Center) หมายถึง ศูนยรวมสินคาแฟชั่นระดับบน 
และสินคาลักษณะพิเศษ (Unique) ซึ่งประกอบดวย รานขายสินคาแฟชั่น รานขายของเกา/ของแกะสลัก และราน
ขายสินคาระดับบน เปนตน โดยสินคาของรานคาดังกลาวจะเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูง ศูนยรวมแฟชั่น 
หรือสินคาพิเศษ ไมจําเปนตองมีผูเชาพื้นที่หลัก โดยภายในศูนยจะมีการตกแตงภายในที่หรูหราและมีระดับ ศูนย
รวมแฟชั่น หรือสินคาพิเศษมักจะตั้งอยูในใจกลางเมืองที่เปนศูนยรวมธุรกิจการคาและในบริเวณของผูอยูอาศัยที่
มีรายไดสูง ตัวอยางของศูนยรวมแฟชั่น ในประเทศไทย ไดแก ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และเกษร พลาซา เปน
ตน โดยทั่วไปศูนยรวมแฟชั่นหรือสินคาพิเศษมีพื้นที่ประมาณ 12 – 65 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 7,400 – 
24,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูบริโภคไดภายในรัศมีประมาณ 8 – 24 กิโลเมตร 

2.4) ศูนยรวมความบันเทิง (Theme / Festival Center) หมายถึง ศูนยการคาที่มีเอกลักษณของตัวเอง และเปน
ศูนยรวมของความบันเทิงตางๆ โดยผูเชาพื้นที่หลักของศูนยจะประกอบดวย โรงภาพยนตร สวนสนุก รานอาหาร  
และสถานบันเทิงตางๆ รานคาแตละรานจะมีการออกแบบและตกแตงรานและสินคาตามรูปแบบของตัวเอง 
โดยทั่วไปศูนยรวมความบันเทิงมักจะตั้งอยูในเขตชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 12 – 50 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 
7,400 – 24,000 ตารางเมตร ตัวอยางของศูนยรวมความบันเทิงในประเทศไทย ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนตน 
 

3. ลักษณะของรานคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retail Store) 
3.1) หางสรรพสินคา (Department Store) หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่มีประเภทสินคาที่วางจําหนายเปน

จํานวนมาก หางสรรพสินคาจะมีการจัดรูปแบบโดยแบงเปนแผนกตางๆ ตามประเภทของสินคา เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการในการเลือกซื้อสินคาและบริการ ตัวอยางของหางสรรพสินคาในประเทศไทย ไดแก 
เซ็นทรัล เดอะ มอลล โรบินสัน อิมพีเรียล พาตา อิเซตัน โซโก เมอรี่คิงส และตั้งฮั่วเส็ง เปนตน 

3.2) ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่ขายสินคาอุปโภค บริโภค ประเภทอาหาร ของ
ใชสวนตัว และเครื่องใชภายในบานที่ตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันทั่วไป ตัวอยางของซูเปอรมารเก็ต
ในประเทศไทย ไดแก  จัสโก  ท็อปส   ฟูด ไลออน   ฟูดแลนด และซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน  

3.3) รานขายสินคาลดราคาหรือซูเปอรสโตร (Discount Store or Superstore) หมายถึง รานคาปลีกที่ขายสินคา
ในราคาที่ต่ํากวาราคาตามทองตลาดทั่วไป โดยสินคาที่ขายจะเปนมีลักษณะคลายกันกับสินคาที่ขายอยูใน
ซูเปอรมารเก็ต แตอาจมีสินคาประเภทเครื่องมือ เครื่องใชบางประเภทเพิ่มเติม ตัวอยางของรานขายสินคาลด
ราคาหรือซูเปอรสโตรในประเทศไทย ไดแก เทสโก โลตัส   คารฟูร   และบิ๊กซี เปนตน 

3.4) รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) หมายถึง รานคาปลีกขนาดเล็กที่ขายสินคาอุปโภค บริโภคเล็กๆ นอยๆ 
โดยทั่วไปจะเปดตามแหลงชุมชน และเปดตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอยางของรานสะดวกซื้อในประเทศไทย ไดแก 
เซเวน อีเลฟเวน   เอเอ็ม พีเอ็ม   และแฟมิล่ี มารท เปนตน 

3.5) แคช แอนด แครี่ (Cash & Carry) หมายถึง รานคาปลีกที่ขายสินคาคราวละหลายๆ ชิ้น โดยรานคาปลีก
ประเภทนี้รับเฉพาะเงินสด และเมื่อผูใชบริการซื้อสินคาและชําระคาสินคาเรียบรอยก็จะนําสินคาดังกลาวขึ้น
พาหนะของตัวเอง โดยรานคาปลีกประเภทนี้จะไมมีถุงใสสินคาให ตัวอยางของ แคช แอนด แครี่ ในประเทศไทย 
ไดแก แม็คโคร เปนตน 
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3.6) รานขายสินคาเฉพาะอยาง (Category Killer) หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่ขายสินคาประเภทใดประเภท
หนึ่งเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณตกแตงบานและเครื่องใชภายในบาน ของเลนเด็ก ยา
รักษาโรคและอาหารเสริม และคอมพิวเตอร เปนตน โดยสินคาในรานขายสินคาเฉพาะอยางนี้จะมีราคาถูกกวา
ราคาปกติ และมีการใหบริการและอํานวยความสะดวกในระดับที่ดี ตัวอยางของรานขายสินคาเฉพาะอยางใน
ประเทศไทย ไดแก เพาเวอร บาย   โฮมโปร   แม็คโคร ออฟฟศ เซ็นเตอร  และสปอรต เซ็นเตอร เปนตน 

3.7) รานขายยา (Drug Store) หมายถึง รานคาปลีกที่รวบรวมและจําหนายสินคาประเภท ยารักษาโรค เครื่องใช
ประจําวัน เครื่องสําอาง เปนตน ตัวอยางของรานขายยาดังกลาวไดแก รานบูทส (Boots) และรานวัตสันส 
(Watson’s) เปนตน 

 
 
ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจศูนยการคา 

 
 

โดยทั่วไป ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจศูนยการคาจะประกอบดวย 9 องคประกอบหลักที่สําคัญ ดังตอไปนี้  
1) เจาของที่ดิน คือ บุคคลที่เปนเจาของที่ดิน ซึ่งจะขายหรือใหเชาที่ดินแกเจาของศูนยการคาเพื่อนําไปดําเนิน

ธุรกิจศูนยการคาตอไป โดยเจาของที่ดินจะไดรับคาตอบแทนเปนคาที่ดินหรือคาเชาที่ดิน 
2) เจาของศูนยการคา คือ บุคคลที่ลงทุนซื้อหรือเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพื่อนําไปดําเนินธุรกิจศูนยการคา โดย

อาจจะจางผูพัฒนาศูนยการคาทําการปรับพื้นที่ กอสรางอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตางๆ และจางผูบริหาร
ศูนยการคาเพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลางภายในศูนยการคา โดยเจาของศูนยการคาจะไดรับ
ผลตอบแทนเปนคาเชาและคาบริการ (เจาของศูนยการคาอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือกองทุนอสังหาริมทรัพยก็ได) 

ศูนยการคาศูนยการคา  

 
ผูพัฒนาศูนยการคา 

 
เจาของที่ดิน 

 

ผูใหบริการอํานวยความสะดวก 
เชน บริษัทรักษาความสะอาด 
บริษัทรักษาความปลอดภัย 

 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 
ผูใหบริการสาธารณูปโภค 

 

ผูบริโภค 
(กลุมเปาหมายของผูเชาพื้นที่) 

 

 

รานคาปลีก  
(ผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคา) 

 

 
ผูบริหารศูนยการคา 

 
เจาของศูนยการคา 



บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.2-12 
 

3) ผูพัฒนาศูนยการคา คือ บุคคลที่รับจางพัฒนา ออกแบบ และกอสรางศูนยการคา รวมทั้งจัดการผสมผสาน
ของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ภายในศูนยการคา เพื่อใหสถานที่ดังกลาวพรอมตอการดําเนินธุรกิจศูนยการคา และแบง
พื้นที่ตามสัดสวนตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหรานคาหรือผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาทําการเชาพื้นที่ตอไป โดยผูพัฒนา
ศูนยการคาจะไดรับผลตอบแทนเปนคาตอบแทนการพัฒนาศูนยการคา 

4) ผูบริหารศูนยการคา คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูบริหารพื้นที่สวนกลางภายในศูนยการคา ซึ่งผูบริหาร
ศูนยการคามักจะเปนบุคคลเดียวกันกับผูพัฒนาศูนยการคา โดยผูบริหารศูนยการคาจะไดรับคาบริหารเปนผลตอบแทน
การบริหารศูนยการคา 

5) รานคาปลีกหรือผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคา คือ รานที่เชาพื้นที่ภายในศูนยการคาเพื่อดําเนินธุรกิจอยางใด
อยางหนึ่ง เพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไปหรือผูบริโภค โดยรานคาหรือผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปของกําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

6) ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายของผูเชาพื้นที่ คือ บุคคลทั่วไปที่เขามาในบริเวณศูนยการคาเพื่อเลือกซื้อและ
บริโภคสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวัน 

7) ผูใหบริการสาธารณูปโภค คือ บุคคลหรือหนวยงานที่ใหบริการระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา 
และโทรศัพท แกศูนยการคา และรานคาปลีกผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคา 

8) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ คือ หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กองดูแลรักษาทางสาธารณะ กอง
ควบคุมอาคาร กองออกแบบ สํานักงานโยธา สํานักงานเทศกิจ สํานักงานสาธารณสุข  เปนตน 

 9) ผูใหบริการอํานวยความสะดวก คือ บุคคลหรือหนวยงานที่ใหบริการอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน
ศูนยการคา เชน บริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย และบริษัทรับบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
 

จากนิยามของผูที่เกี่ยวของในธุรกิจศูนยการคา ปจจุบันบริษัทจะมีบทบาทและหนาที่ในการเปน 2) เจาของ
ศูนยการคา 3) ผูพัฒนาศูนยการคา และ 4) ผูบริหารศูนยการคา กลาวคือ บริษัทจะทําหนาที่ในการลงทุนในการเชาที่ดิน
จากเจาของที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาเปนศูนยการคา โดยบริษัทจะทําหนาที่พัฒนา ออกแบบ และกอสรางศูนยการคา รวมทั้ง
จัดการผสมผสานของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ภายในศูนยการคา หลังจากที่ศูนยการคาเสร็จสมบูรณและพรอมเปด
ใหบริการ บริษัทก็จะทําหนาที่เปนผูบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลางภายในศูนยการคา 
  
 


