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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  

ลักษณะการใหบริการของบริษัทสามารถแบงออกเปนดังนี้ 
ก) การใหบริการเชาพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว โดยสวนใหญกวารอยละ 70 ของพืน้ที่ที่สามารถใหเชาได (Gross 

Leasable Area หรือ GLA)  บริษัทใหเชาพื้นที่ระยะยาวตั้งแต 10 ถึง 20 ป  และพื้นที่สวนที่เหลือจะใหเชาระยะสั้นตั้งแต 
1 ถึง 3 ป  ซึ่งสวนใหญเปนการเชา 3+3 (3 ป และมีสิทธิตอสัญญาเชาไดอีก 3 ป)  โดยสัญญาเชาพื้นที่แตละสัญญาจะ
กําหนดราคาคาเชาพื้นที่  ระยะเวลาในการชําระคาเชา  การปรับขึ้นคาเชาในอนาคต  และเงื่อนไขในการเชาไวโดย
ละเอียด  บริษทัจะทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลักโดยใหมีระยะเวลาของสัญญาเทากับสัญญาเชาที่ดินที่ทํากับเจาของ
ที่ดินในแตละโครงการ เพื่อใหกระแสรายไดตรงกบัคาใชจายในอนาคตตลอดอายุสัญญา (ยกเวนโครงการบางบอน และ
ประชาอุทิศ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในปจจัยความเสี่ยง ขอ 1.4) 

ทั้งนี้ การเลือกที่จะดําเนินธุรกิจโดยทําสัญญาเชาระยะยาวกับเจาของที่ดิน และผูเชาพื้นที่สวนใหญของ
บริษัท นอกจากจะชวยลดตนทุนในการซื้อที่ดินที่มีราคาสูงแลว ยังทําใหบริษัทมีรายไดและคาใชจายที่แนนอนในระยะ
ยาว  นอกเหนือจากนี้ การทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาพื้นที่โดยมีการเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนา ทําใหบริษัท
สามารถบริหารสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวนนอยมาก  และ
บริษัทยังไดลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทไมทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของกอนที่จะไดเจรจาและตกลงขั้น
สุดทาย หรือไดทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาหลัก ทําใหบริษัทสามารถประกบ (Match) กระแสเงินสดรับจากคาเชาพื้นที่
และกระแสเงินสดจายจากคาเชาที่ดินของแตละโครงการในอนาคตได  นอกเหนือจากนี้บริษัทยังไมตองแบกรับภาระ
สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได 

สําหรับการเจรจากับผูเชาพื้นที่ บริษัทจะเรียกเกบ็คาเชาและคาบริการรับลวงหนา (หรือคาเซงพื้นที่) จากผูเชา
หลักเปนเงินสดจํานวนหนึง่  ประกอบกับเรียกเก็บคาเชาและคาบริการลวงหนา (หรือคามัดจํา) เทากับคาเชาและ
คาบริการรายเดอืนจํานวน 12 เดือนสําหรับผูเชาหลัก และ 6 เดือนสําหรับผูเชารวมทุกราย ทําใหบริษัทมีเงินสดจํานวน
หนึ่งในชวงเริ่มตนของโครงการเพือ่ไวใชในการชําระคาออกแบบโครงการ  คากอสรางอาคาร  คาใชจายในการขออนญุาต
หนวยงานราชการ และคาเชาที่ดนิลวงหนา (หรือคาหนาดิน) แกเจาของที่ดิน เปนตน  ดวยสาเหตดุังกลาว ทําใหบริษัทมี
เงินลงทุนสุทธิ (Net Investment) ในแตละโครงการนอยกวาวงเงนิลงทุนจริง (Total Investment Amount) ของโครงการ
นั้นๆ  บริษัทจึงไมมีปญหาสภาพคลองในอดีตที่ผานมา และมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในระดับต่ํามาก 

ข) การใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง  การใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง เปนการใหบริการตาม
สัญญาการใหบริการ ซึ่งจะจัดทําพรอมกับสัญญาเชาพื้นที่กับลูกคาผูเชาพื้นที่แตละราย โดยสัญญาการใหบริการจะมี
อายุของสัญญาเทากับสัญญาเชาพื้นที่ของลูกคาแตละราย การใหบริการบริหารโครงการ และพืน้ที่สวนกลาง ภายใน
โครงการจะครอบคลุมถึง การบริการทําความสะอาดพื้นที่สวนกลาง การดูแลรักษาตนไมและสวนหยอม การดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การซอมบํารุงพื้นที่สวนกลาง อาคาร และอุปกรณ แสงไฟในโครงการ คา
ไฟฟา และคาประปาในพื้นที่สวนกลาง  การกําจัดขยะ  การบําบัดน้ําเสีย  และการจัดรายการสงเสริมการขายเปน
ระยะๆ  
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ค) การใหบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ1  เปนการใหบริการจัดหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจที่มีศักยภาพใหกับลูกคาผูคา
ปลีกในบริเวณที่ผูคาปลีกแจงความตองการ  เนือ่งจากธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมาก และมีแนวโนมจะ
เปนเชนนี้ตอไปในอีกหลายปขางหนา  ที่ตั้งของสถานประกอบการคาปลีกเปนปจจัยที่สําคัญอันดับตนๆ ที่จะทําใหผูคา
ปลีกประสบผลสําเร็จในการดําเนนิธุรกิจและทาํกําไรจากสาขานั้นๆ ได ดังนั้น ผูคาปลีกจึงมีการแขงขันในการหาพื้นที่
ประกอบการกันสูงมาก  การที่ผูคาปลีกสามารถยึดพื้นที่คาปลีกที่มีศักยภาพในแตละบริเวณได ยอมทําใหผูคาปลีก
ไดเปรียบในการแขงขนัในธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทจึงไดเริ่มใหบริการดังกลาวในปนี้ โดยบริษัทไดตกลงทําสัญญาจัดหา
สถานที่ประกอบการใหแกบริษัท ซีอารซี เอโฮลด จํากัด เพื่อจัดหาสถานที่ตั้งซูเปอรมารเก็ตในบริเวณซอยสุขุมวิท 55 
(ทองหลอ) และบริเวณถนนนางลิ้นจี่ (ซอยเย็นอากาศ) โดยบริษัทรับรูรายไดดังกลาวของโครงการทองหลอทั้งหมด
แลวในไตรมาสที่ 2-3 ป 2545 และจะรับรูรายไดดังกลาวที่เหลือของโครงการเย็นอากาศในไตรมาสที่ 4 ป 2545  และ
โครงการอื่นๆ ในอนาคตตามที่ไดตกลงกับผูคาปลีกแตละราย  ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ
ใหกับผูคาปลีกในบริเวณนอกศูนยการคาของบริษัทในอนาคตตอไปเพื่อเพิ่มรายไดของบริษัท อยางไรก็ตาม การจัดหา
สถานที่ประกอบการนี้ เปนการใหบริการอีกประเภทหนึ่งของบริษัท ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับคาเชาและคาบริการที่
บริษัทเรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่หลัก  ถาบริษัทไมมีรายไดคาธรรมเนียมในสวนนี้  โครงการศูนยการคาชุมชนในแตละ
ศูนยยังคงมีความเปนไปไดในดานการเงินจากคาเชาและคาบริการของผูเชาหลักและผูเชารวมของโครงการนั้นๆ  

ง) การใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไดแก ไฟฟา  ประปา  และโทรศพัท  ใหกับลูกคาผูเชาพื้นที่แตละราย โดยบริษัทเรียก
เก็บคาบริการสาธารณูปโภคดังกลาวจากลูกคาผูเชาพื้นที่แตละราย ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่บริษัทชําระจริงแกผู
ใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภท ซึ่งไดแก การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง องคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย และบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ทั้งนี้บริษัทไดนํากําไรจากการใหบริการ
สาธารณูปโภคดังกลาว ไปชําระคาสาธารณูปโภคของพื้นที่สวนกลาง เชน คาน้ําประปาที่ใชในหองน้ํา  คาไฟฟา
บริเวณทางเดินและที่จอดรถ เปนตน  โดยในอดีตที่ผานมาบริษัทมีผลขาดทุนเล็กนอยจากคาสาธารณูปโภคของพื้นที่
สวนกลางมากกวากําไรจากการใหบริการสาธารณูปโภคแกลูกคา  แตทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะขึ้นคาบริการ
สาธารณูปโภคที่เรียกเก็บจากลูกคาผูเชาพื้นที่ในอนาคต เพื่อทํากําไรเพิ่มขึ้นจากการใหบริการนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1 การใหบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ เปนธุรกิจที่บริษัทเพิ่งเริ่มใหบริการในป 2545 โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ

ใหกับผูคาปลีกในบริเวณนอกศูนยการคาของบริษัทในอนาคตตอไปเพื่อเพิ่มรายไดของบริษัท อยางไรก็ตามรายไดคาธรรมเนียมจัดหา
สถานที่ประกอบการจะเกิดขึ้นไดเมื่อบริษัทมีการเปดโครงการใหม และผูเชาพื้นที่ของบริษัทตกลงใหบริษัทจัดหาสถานที่ประกอบการใหแก
ผูเชาพื้นที่ดังกลาว 
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจคาปลีก กลาวคือเมื่อธุรกิจคาปลีก

มีการขยายตัว  ความตองการพืน้ที่ที่จะดําเนินธรุกิจก็จะมีมากขึน้ตามไปดวย 
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจคาปลีกในประเทศมีการขยายตัวสูงมาก เนื่องจากการเขามาของผูคาปลีกจาก

ตางประเทศจํานวนมาก  ผูคาปลีกจากตางประเทศซึ่งมีเงินลงทุนสูงไดขยายสาขาจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ทั่วประเทศ  ประกอบกับการใชจายของผูบริโภคมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเศรษฐกิจในประเทศทีค่อยๆ ฟนตัวจากสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําในป 2540-2542  นอกเหนือจากนี้วิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคในประเทศที่เปล่ียนแปลงไปนิยมซื้อสินคา
จากศูนยการคา และรานคาปลีกรูปแบบใหม (Modern Trade Retail Store) แทนทีร่านคาปลีกรูปแบบเดิม (Traditional Trade 
Retail Store) ซึ่งไดแก รานโชวหวย และตลาดสด มากขึ้นเรื่อยๆ  ไดชวยเกือ้หนุนใหธุรกิจคาปลีกในศูนยการคามีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 
 
จํานวนรานคาปลีกในประเทศ ตั้งแตป 2538-2544 

ประเภทรานคาปลีก ตัวอยางผูประกอบการ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
หางสรรพสนิคา  
(Department Store) 

เซ็นทรัล   
เดอะมอลล 
อิมพีเรียล 
ต้ังฮ่ัวเส็ง 

      105 
 
 

 

      109 
 
 

(3.81%) 

      119 
 
 

(9.17%) 

      117 
 
 

(-1.68%) 

      112 
 
 

(-4.27%) 

      103 
 
 

(-8.04%) 

      108 
 
 

(4.85%) 
รานขายสินคาลดราคา  
(Discount Store) 

เทสโก โลตัส 
คารฟูร 
บ๊ิกซี 

         9 
 

 

        20 
 

(122.22%) 

        37 
 

(85.00%) 

        48 
 

(29.73%) 

        46 
 

(-4.17%) 

        59 
 

(28.26%) 

        79 
 

(33.90%) 
ซูเปอรมารเก็ต 
(Supermarket) 

ท็อปส 
จัสโก 
ฟูดแลนด 
ฟูดไลออน 

        61 
 
 

 

        98 
 
 

(60.66%) 

       116 
 
 

(18.37%) 

      124 
 
 

(6.90%) 

      138 
 
 

(11.29%) 

      150 
 
 

(8.70%) 

      170 
 
 

(13.33%) 
รานสะดวกซือ้ 
(Convenience Store) 

7-11 
แฟมิลีม่ารท 
เอเอ็ม พีเอ็ม 

    1,129 
 

 

    1,672 
 

(48.10%) 

    2,206 
 

(31.94%) 

    2,504 
 

(13.51%) 

    4,500 
 

(79.71%) 

    5,537 
 

(23.04%) 

    5,750 
 

(3.85%) 
แคช แอนด แครี่  
(Cash & Carry) 

แม็คโคร         12 
 

        16 
(33.33%) 

        17 
(6.25%) 

        18 
(5.88%) 

        18 
(0.00%) 

        19 
(5.56%) 

        21 
(10.53%) 

รานขายสินคาเฉพาะอยาง 
(Category Killer) 

เพาเวอรบาย 
ออฟฟศแม็คโคร 
โฮมโปร 

        14 
 

 

        31 
 

(121.43%) 

        54 
 

(74.19%) 

        58 
 

(7.41%) 

      150 
 

(158.62%) 

      206 
 

(37.33%) 

      239 
 

(16.02%) 
รวม      1,330 

 
    1,946 
(46.32%) 

    2,549 
(30.99%) 

    2,863 
(12.32%) 

    4,964 
(73.38%) 

    6,074 
(22.36%) 

    6,367 
(4.82%) 

ที่มา : หนงัสอืพิมพบางกอกโพสต 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนรานคาปลีกในแตละป 
 รายละเอียดเรื่องลักษณะของรานคาปลีกรูปแบบใหมประเภทตางๆ ภายในศูนยการคาอยูในหนา 2.2-10 



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-4 
 

 ยอดขายอาหารของรานคาปลีกรปูแบบใหม มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 24.66 ของยอดขายอาหารปลีกรวมใน
ป 2537 เปนรอยละ 50 ในป 2544 ในขณะที่สัดสวนยอดขายอาหารของรานคาปลีกรูปแบบเดิมลดจากรอยละ 75.34 ในป 
2537 เหลือรอยละ 50 ในป 2544 ตามตารางดังตอไปนี ้
       (เหรียญสหรัฐอเมรกิา) 
 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544* 
ยอดขายอาหารปลกีรวม 15,829 18,449 20,508 17,799 14,559 14,792 15,511 16,287 

 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
อัตราการเติบโต  16.55% 11.16% -13.21% -18.20% 1.60% 4.86% 5.00% 

1. รานคาปลีกรูปแบบใหม 
 (Modern Trade Retail Store) 

        

1.1 ซูเปอรมารเก็ต 
 รานขายสินคาลดราคา 
 แคช แอนด แครี ่

3,357 
(21.21%) 

3,912 
(21.20%) 

4,349 
(21.21%) 

3,775 
(21.21%) 

3,087 
(21.20%) 

3,254 
(22.00%) 

3,878 
(25.00%) 

7,329 
(45.00%) 

1.2 รานสะดวกซือ้ 
 รานขายสินคาในปมน้ํามัน 
 คีออส (Kiosk) 

546 
(3.45%) 

637 
(3.45%) 

708 
(3.45%) 

614 
(3.45%) 

503 
(3.45%) 

888 
(6.00%) 

775 
(5.00%) 

814 
(5.00%) 

2. รานคาปลีกรูปแบบเดิม 
 (Traditional Trade Retail Store) 
 รานโชวหวย 
 ตลาดสด 

11,926 
(75.34%) 

13,900 
(75.34%) 

15,451 
(75.34%) 

13,410 
(75.34%) 

10,969 
(75.34%) 

10,650 
(72.00%) 

10,858 
(70.00%) 

8,144 
(50.00%) 

ที่มา : Thailand Retail Food Sector Report 1999-2001, USDA Global Agriculture Information Network (GAIN Report) 
หมายเหตุ : * เปนตัวเลขประมาณการ 
 ตัวเลขในวงเล็บเปนสัดสวนรอยละของยอดขายอาหารปลีกรวม 
 

นอกจากจํานวนรานคาปลีกและยอดขายปลีกที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก  ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่บงบอกถึงการขยายตวัของ
ธุรกิจคาปลีกในประเทศ ไดแก 

 
การเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกของรานคาปลีกขนาดกลางและขนาดใหญของประเทศไทยในปที่ผานมา 

230,059
234,169

243,163
248,412 251,324

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

 
 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2544 

ลานบาท 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2544 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2544 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2544 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2545* 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
หมายเหตุ : *  เปนตัวเลขประมาณการ 



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-5 
 

ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคายังมีความเกี่ยวของกับธุรกิจอืน่ๆ ดวย เชน รานอาหาร  รานกาแฟ  รานใหเชา
วิดีโอ  รานขายยา  รานซักรีด  รานขายหนงัสือ  รานขายแวนตา  โรงเรียนสอนภาษา  ดนตรี  เทควนโด และกวดวชิา  และศูนย
ใหบริการซอมบาํรุงและจาํหนายอะไหลรถยนต เปนตน  ธุรกิจดังกลาวหลายๆ ธุรกิจมีการขยายตวัอยางตอเนือ่ง ทําใหมีความ
ตองการใชพื้นทีเ่พิ่มมากขึ้นจํานวนมาก (รายละเอยีดเกี่ยวกับจํานวนสาขาของรานคาปลีกอยูในตารางถัดไป) 

 
แนวโนมอุตสาหกรรม 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมในการขยายตัวตอไปอยางตอเนื่อง  ซึ่งจะมีผลทําใหธุรกิจพัฒนาและ

บริหารศูนยการคามีแนวโนมจะขยายตัวไปในทศิทางเดียวกัน   ผูคาปลีกที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอยูแลว สวนใหญมี
แผนที่จะขยายสาขาตอไปอยางตอเนื่อง  นอกเหนือจากนี้ผูคาปลีกประเภทรานขายสินคาลดราคา (Discount Store) บาง
ราย เชน เทสโก โลตัส และบิ๊ก-ซี มีแผนการชัดเจนที่จะขยายสาขาในรูปแบบซูเปอรมารเก็ต ในศูนยการคาชุมชนที่บริษัท
เชี่ยวชาญและดําเนินการอยู   ผูคาปลีกรายอื่นๆ ที่ยังไมมีธุรกิจในประเทศไทย มีแผนการที่จะเขามาเปดตลาดในประเทศ
ไทย เชน รานขายยา รานขายเฟอรนิเจอร ซูเปอรมารเก็ต เปนตน ทั้งนี้บริษัทไดรับการติดตอจากผูประกอบการดังกลาว
จํานวนมาก 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาเปาหมายที่จะเปนผูเชาหลักและผูเชารวมของบริษัท 
 
จํานวนสาขาของซูเปอรมารเก็ต  รานขายสินคาลดราคา และรานขายสินคาเฉพาะอยาง ในประเทศไทย ป 2542-2544 

 2542 2543 2544 
ซูเปอรมารเก็ต    
ท็อปส 40 41 44 
ฟูด ไลออน 13* 20 28 
จัสโก 14 14 10 
ฟูดแลนด 7 7 8 
วิลลา 6 7 7 
รานขายสินคาลดราคา    
เทสโก โลตัส 14 24 33 
คารฟูร 7 11 15 
บ๊ิกซี 20 25 29 
รานขายสินคาเฉพาะอยาง    
เพาเวอร บาย 32 32 31 
โฮมโปร 3 6 10 

ที่มา : Thailand Retail Food Sector Report 1999-2001, USDA Global Agriculture Information Network (GAIN Report) 
หมายเหตุ : * รวมซันนี่ ซูเปอรมารเก็ตจํานวน 8 สาขา 
  

แนวโนมของธุรกิจในอนาคต จะมีการกระจายของศูนยการคาแบบเปดออกไปทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะศูนยการคาชุมชนซึ่งมีจํานวนนอยมากในตางจังหวัด  ตามแนวโนมของประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
สหรัฐอเมริกามีศูนยการคาทั้งหมดจํานวน 45,721 แหง เปนศูนยการคาแบบเปดมากกวารอยละ 95 1 
 
1 ที่มา : สภาศูนยการคาระหวางประเทศ (International Counsil of Shopping Centers หรือ ICSC), www.icsc.org 



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-6 
 

 นอกเหนือจากนี้จะมีศูนยการคาแบบเปดหลากหลายประเภทมากขึ้น เชน ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ 
(Community Center) ศูนยรวมสินคาเฉพาะอยาง (Power Center) ศูนยการคาไลฟสไตล (Lifestyle Center) ศูนยการคา
ของผูผลิต (Factory Outlet Center) ตามความตองการที่หลากหลายมากขึ้นของผูบริโภค 

ศูนยการคาในประเทศไทยยังมีการขยายจํานวนตอไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากรานคาปลีกและศูนยการคายังมี
การขยายจํานวนอยางตอเนื่องทั่วโลก รวมถึงประเทศที่มีศูนยการคาจํานวนมากอยูแลว เชน สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  อังกฤษ  
ฝร่ังเศส  และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาใต ตามแผนภาพดานลาง  สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีศูนยการคาเปดใหมในป 2544 เพียงปเดียวถึง 704 แหง 1 
 
การเติบโตของจํานวนรานคาปลีกของผูประกอบการ 30 อันดับแรกในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก 

 
ที่มา : M+M Planet Retail, www.planetretail.net  

 
 โดยทั่วไปแลว ผูคาปลีกตองการที่จะใหผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาในประเทศ ดําเนินการ
บริหารโครงการให เนื่องจากผูคาปลีกตองการมุงเนนที่ธุรกิจหลักแตเพียงอยางเดียว  ไมตองการยุงยากในการบริหาร
ศูนยการคาซึ่งไมใชธุรกิจหลัก ซึ่งเปนไปตามรูปแบบการดําเนินการศูนยการคาในประเทศที่พัฒนาแลว  ปจจุบันมี
ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาในประเทศที่มีความสามารถและมีมาตรฐานสากลจํานวนนอย (โดยเฉพาะ
ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด)  ไมเพียงพอตอความตองการของผูคาปลีกที่จะขยายสาขาจํานวน
มาก 
 
 
 
 
1 ที่มา : สภาศูนยการคาระหวางประเทศ (International Counsil of Shopping Centers หรือ ICSC), www.icsc.org 
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  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-7 
 

3.2.2 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
ในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคาในประเทศไทย มีการแขงขันกันสูงในสวนของศูนยการคาแบบปด  แต

สําหรับศูนยการคาแบบเปด มีการแขงขันไมมากนักเนื่องจากมีจํานวนคูแขงนอยราย หลายรายไดปดกิจการหรือหยุด
ดําเนินกิจการไปในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในหลายปที่ผานมา และคูแขงที่เหลือไมไดเปนผูประกอบการพัฒนาและ
บริหารศูนยการคาโดยเฉพาะ  บางรายเปนเจาของที่ดินที่มีเงินลงทุนสูง แตไมไดเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง 

การดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา มีความจําเปนตองใชประสบการณและความรูพื้นฐานในการ
ดําเนินการเปนอยางสูง เชน ก) การเลือกที่ดินที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองมีการพิจารณาถึง ทําเล  
ทางเขาออก  ขนาดของที่ดิน  ระบบผังเมือง  สภาพการจราจรและทิศทางการจราจรในบริเวณ  จํานวนประชากรในพื้นที่
และจํานวนประชากรที่สัญจรผาน  แนวโนมการขยายตัวของประชากร  กฎหมายที่เกี่ยวของจํานวนมาก  ระบบ
สาธารณูปโภค  จํานวนคูแขงในพื้นที่  เปนตน  ข) การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ เชน ระดับคาเชาที่ดิน  ระดับคา
เชาและคาบริการที่สามารถเรียกเก็บจากลูกคา  คาพัฒนาพื้นที่  คากอสรางอาคาร ตกแตงภายนอก และติดตั้งระบบไฟฟา 
ประปา โทรศัพท  การบริหารเงินลงทุนและเงินสด  และผลตอบแทนจากการลงทุน  ค) การติดตามแนวโนมใหมๆ ของ
ธุรกิจ เชน รูปแบบ (Concept) ของโครงการศูนยการคาแบบเปดที่เหมาะสม เปนที่ตองการของผูเชาพื้นที่ และอยูในความ
ตองการของผูบริโภค  รวมถึงการผสมผสานของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ที่เหมาะสม  ง) ความสัมพันธกับลูกคาผูเชาพื้นที่ 
ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจและความไววางใจใหกับลูกคา วาลูกคาจะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางประสบ
ผลสําเร็จในพื้นที่ศูนยการคาของบริษัท โดยบริษัทผูพัฒนาและบริหารศูนยการคาไมควรทําธุรกิจแขงขันกับผูเชาพื้นที่ ไม
เปล่ียนแปลงรูปแบบโครงการ และสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ในอนาคตที่จะเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูเชาพื้นที่ทุก
ราย ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว 10 - 30 ป  นอกเหนือจากนี้ยังตองมี  จ) ความรูและประสบการณในดานการบริหาร
พื้นที่สวนกลาง (Common Area Maintenance หรือ CAM) ภายในศูนยใหราบรื่นและเปนระเบียบเรียบรอย 

เนื่องจากการที่ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคามีความจําเปนที่จะตองมีประสบการณ และความรูพื้นฐาน
เปนอยางมากดังที่กลาวมาแลว อาจจะเปนสาเหตุหลักอยางหนึ่งที่ทําใหมีจํานวนคูแขงในธุรกิจโดยตรงนอยราย และคูแขง
ใหมๆ ยากที่จะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ หรือสรางความไววางใจใหกับผูเชาพื้นที่ได ในระยะเวลาสั้นๆ 
 

จํานวนคูแขง 
คูแขงของบริษัทสามารถแบงเปนคูแขงโดยตรงและคูแขงโดยออม ซึ่งคูแขงในแตละประเภทจะมีขนาดของ

โครงการ รูปแบบของศูนยการคา กลุมลูกคาเปาหมาย และลักษณะอื่นๆ ที่แตกตางกัน ดังนี้ 
คูแขงโดยตรงของบริษัท หมายถึง ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคา ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทไดแก 

ก) ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด   จํานวนผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบเปด
ในปจจุบันมีไมมากนัก และสวนใหญจะเปนผูประกอบการรายยอย เชน เจาของที่ดิน ซึ่งมีจํานวนนอยราย  ในอดีต
คูแขงโดยตรงที่ทําธุรกิจศูนยการคาแบบเปด ไดแก กลุมบริษัทสยามพรีเมียร  และกลุมบริษัทเฟรสท แปซิฟก  แต
ปจจุบันทั้งสองกลุมไมไดเปดดําเนินการศูนยการคาแบบเปดใหมมาหลายปแลว 

ข) ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบปด  ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่เปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไป และยังคงขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง เชน กลุมเซ็นทรัล และกลุมเดอะ มอลล จะเนนการพัฒนาและบริหาร
ศูนยการคาแบบปด ดังจะเห็นไดจากตารางในหนาถัดไป  ศูนยการคาที่เปดใหมในชวง 3-5 ปที่ผานมาของกลุม
เซ็นทรัล และกลุมเดอะ มอลล เปนศูนยการคาแบบปดทั้งส้ิน เชน โครงการเซ็นทรัล พระรามที่ 2 และพระรามที่ 3 
และโครงการดิ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน ของกลุมเดอะ มอลล  เปนตน  สําหรับคูแขงโดยตรงที่ทําธุรกิจ
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ศูนยการคาแบบปดรายอื่นๆ ไมไดมีการขยายธุรกิจมากนัก บางรายอยูในระหวางการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ศูนยการคาที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น   บางรายกําลังอยูระหวางเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้  โดยสรุปแลวผูดําเนิน
ธุรกิจศูนยการคาแบบปดที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ ไมไดสนใจที่จะเขามาแขงขันในธุรกิจศูนยการคาแบบเปด 
เนื่องจากมีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจศูนยการคาแบบปด และศูนยการคาแบบเปดอาจจะมีขนาดของโครงการ
ที่เล็กเกินไปที่จะสนใจ   

 

ทั้งนี้ กลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบเปดยังมีลักษณะที่แตกตางไปจากกลุมผูใชบริการหลักของ
ศูนยการคาแบบปด โดยกลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบเปดจะตองการความสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาไมนานใน
การเขามาใชบริการ แตมาใชบริการไดบอยคร้ัง เนื่องจากมีที่จอดรถสะดวก เขาถึงรานคาไดทันที และเปนทางผานกอน
กลับที่พักอาศัย ในขณะที่ศูนยการคาแบบปดจะตองใชเวลาคอนขางมากในการเขามาใชบริการเพื่อเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
สงผลใหการหาที่จอดรถคอนขางลําบาก เนื่องจากผูเขามาใชบริการจะจอดรถไวเปนเวลานานตามการใชเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาและบริการ โดยความถี่ในการเขามาใชบริการจะไมบอยครั้งนัก 
 

คูแขงโดยตรงของบริษัท ซึ่งสวนใหญมุงเนนที่การพัฒนาและบริหารศูนยการคาแบบปด 
ประเภทศูนยการคา คูแขง ศูนยการคาที่ดําเนินการในปจจุบัน* 

ประเภทหลัก ชนิด 
กลุมเซ็นทรัล เซ็นทรัล : ชิดลม, ลาดพราว, พระรามที่ 3, ปน

เกลา, บางนา, รามอินทรา, แอรพอรต พลาซา 
(เชียงใหม), หาดใหญ, พระรามที่ 2**  และ
ภูเก็ต** 

ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาค 

 พัทยาเฟสติวัล เซน็เตอร ศูนยการคาแบบเปด ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ 
 วงศสวาง ศูนยการคาแบบเปด ศูนยการคาชุมชนขนาดใหญ 
กลุมเดอะ มอลล เดอะ มอลล : รามคําแหง, งามวงศวาน, ทา

พระ,  บางแค, บางกะป,  นครราชสีมา, 
ดิ เอ็มโพเรียม, สยาม พารากอน** 

ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาค 

กลุมอิมพีเรียล ลาดพราว และสําโรง ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาค 
กลุมซอโสติกุล ซีคอน สแควร ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ 
กลุมหวั่งหล ี ฟวเจอรพารค : บางแค และรังสิต ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ 
กลุมเตชะไพบูลย เวิลดเทรด เซ็นเตอร กรุงเทพฯ ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ 
กลุมอัศวโภคิน แฟชั่น ไอสแลนด ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ 
กลุมธนชาต ิ มาบุญครอง ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ 
กลุมโอสถานุเคราะห เสรี เซ็นเตอร ศูนยการคาแบบปด ศูนยการคาภูมิภาค 
กลุมศรีวิกรม เกษรพลาซา ศูนยการคาแบบปด ศูนยรวมแฟชั่น 
สํานักงานทรัพยสนิสวน
พระมหากษัตริย 

สยามเซ็นเตอร ศูนยการคาแบบปด ศูนยรวมแฟชั่น 

 หมายเหตุ : * เฉพาะสวนที่ดําเนินการศูนยการคา  
 ** เปนโครงการที่กําลังกอสราง ยังไมเปดใหดําเนินการในปจจุบัน 
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คูแขงโดยออมของบริษัท หมายถึง ผูคาปลีกที่ดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาเอง เชน เทสโก โลตัส  

คารฟูร  บิ๊กซี  เปนตน  ในความเปนจริงแลวผูคาปลีกมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางจากบริษัท โดยกลุมลูกคาเปาหมาย
ของผูคาปลีกคือผูบริโภค  ในขณะที่กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือผูคาปลีก  แตเนื่องจากผูคาปลีกไมสามารถสรรหา
ผูประกอบการพัฒนาและบริหารศูนยการคามืออาชีพ มาดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาที่ตองการเปดใหม
จํานวนมากได  ผูคาปลีกจึงมีความจําเปนตองดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาดวยตัวเอง 

การดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาเองของผูคาปลีก อาจจะมีผลกระทบตอบริษัทในแงการแขงขันใน
การจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินการโครงการใหม  และการดึงผูบริโภคและผูคาปลีกในกรณีที่ผูคาปลีกเปดดําเนินการศูนย 
การคาใหมในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการคาของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในปจจัยความเสี่ยงขอ 1.1 และ 1.2)   
อยางไรก็ตามถาบริษัทสามารถดําเนินการพัฒนาและบริหารศูนยการคาใหมๆ ใหกับผูคาปลีกไดมากขึ้น คูแขงโดยออม
เหลานี้จะลดจํานวนลง 

 
3.2.3 ลักษณะการตลาด 

 
กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

1. บริษัทมุงเนนที่จะดําเนินธุรกิจศูนยการคาแบบเปด ที่บริษัทมีความชํานาญและประสบการณอยูแลวเปนหลัก 
ประกอบกับคูแขงโดยตรงในธุรกิจนี้มีจํานวนนอยราย 

2. บริษัทมุงเนนเรื่องการออกแบบรูปแบบ (Concept) ของศูนยการคาที่ทันสมัยเขากับแนวโนมใหมๆ ถูกตองตามหลัก
วิชาการดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา  มีการผสมผสานของผูเชา (Tenant Mix) ที่ดี และเปนที่ตองการของ
ลูกคาผูที่เชาพื้นที่ (ผูคาปลีก) และลูกคาของผูคาปลีก (ผูบริโภค) เปนอยางดี  โดยบริษัทใหความสําคัญกับการ
ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหว และแนวโนมของธุรกิจศูนยการคา และธุรกิจคาปลีกอยางใกลชิด 

3. บริษัทมุงเนนเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูเชาพื้นที่ทุกราย โดยการติดตามผลการดําเนินการของรานคาปลีกใน
ศูนยอยางใกลชิด  จัดรายการสงเสริมการขาย (Promotion) เพื่อเพิ่มยอดขายแกผูเชาพื้นที่เปนระยะๆ  แกไขปญหา
ของผูเชาพื้นที่อยางรวดเร็ว  นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยไมทําธุรกิจที่แขงขัน
กับลูกคาผูเชาพื้นที่ภายในศูนย ไมเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงการ และสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ในอนาคตที่จะเปน
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูเชาพื้นที่ทุกราย ตลอดอายุสัญญาเชาระยะยาว 10 – 30 ป 

4. บริษัทมุงเนนที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว โดยบริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งในดานการสรรหาพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการตามความตองการ
ของลูกคา การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการและผูที่เกี่ยวของ การควบคุมดูแลการกอสรางใหไดมาตรฐาน 
ตามรูปแบบของโครงการ และเสร็จตามเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด   เพื่อใหบริษัทและลูกคาผูเชาพื้นที่ไดรับ
ประโยชนสูงสุด  นอกจากนี้บริษัทยังใชนายหนาอสังหาริมทรัพย  สถาปนิก  ผูรับเหมากอสราง บริษัทรักษาความ
ปลอดภัย  บริษัทรักษาความสะอาด  และที่ปรึกษาอื่นๆ ที่มีมาตรฐาน และมีความเปนมืออาชีพสูง เพื่อรักษาคุณภาพ
การใหบริการใหดีที่สุด 

5. บริษัทจะไมรับพัฒนาและบริหารโครงการมากจนเกินกวาที่จะสามารถควบคุมมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจได  บริษัท
จะรับโครงการเพิ่มเติมก็ตอเมื่อม่ันใจวา มีจํานวนบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณเพียงพอที่จะรักษา
มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจใหอยูในระดับเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมเทานั้น 
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นโยบายดานราคา 
ในการกําหนดราคาคาเชาพื้นที่ และคาบริการจากผูเชาพื้นที่ ในแตละโครงการ บริษัทจะพิจารณาจากหลายๆ 

ปจจัยประกอบกัน เชน ทําเลและที่ตั้งของโครงการ ระดับคาเชาอสังหาริมทรัพยแตละประเภทในบริเวณใกลเคียง  ตนทุน
คาเชาที่ดิน  ตนทุนคาพัฒนาพื้นที่  ตนทุนคากอสรางอาคาร งานระบบ และพื้นที่สวนกลาง  ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่  
ปริมาณการเชาพื้นที่  ระดับชั้น (Floor) ในอาคาร ระยะเวลาของสัญญาเชาพื้นที่ ประเภทธุรกิจของผูเชา (ผูเชาหลัก หรือผู
เชารวม) และผลตอบแทนจากการลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทไมมีนโยบายการตัดราคาคาเชาและคาบริการเพื่อดึงผูเชาพื้นที่เขาศูนย  แตจะใชการออกแบบรูปแบบ
ของศูนยตามแนวโนมใหมๆ ที่โดดเดน มีระดับเขากับระดับรายไดของประชากรในพื้นที่อยางเหมาะสม มีการผสมผสาน
ของผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) อยางลงตัว ประกอบกับความสัมพันธที่ดีกับผูเชาพื้นที่เดิมและชื่อเสียงในการทําธุรกิจที่ผาน
มา ทําใหผูคาปลีกมั่นใจวาจะสามารถดําเนินธุรกิจคาปลีกไดประสบผลสําเร็จในพื้นที่ศูนยการคาของบริษัท ดังนั้นบริษัท
จึงไมจําเปนตองใชนโยบายตัดราคาแตอยางใด 

การกําหนดราคาคาธรรมเนียมในการจัดหาสถานที่ เปนการตกลงกันระหวางบริษัทและผูคาปลีกแตละราย ใน
แตละสถานที่ โดยการกําหนดราคาคาธรรมเนียมนี้จะขึ้นอยูกับระดับความตองการของผูคาปลีกที่จะเปดรานคาปลีกใน
บริเวณนั้นๆ  ความยากในการจัดหาสถานที่ดังกลาว  ขนาดของพื้นที่  และทําเล 

สําหรับการกําหนดราคาคาบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไดแก ไฟฟา ประปา และโทรศัพท แกผูเชาพื้นที่แตละราย  
ในอดีตที่ผานมา บริษัทมีผลขาดทุนเล็กนอยจากคาสาธารณูปโภคของพื้นที่สวนกลางมากกวากําไรจากการใหบริการ
สาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่ เนื่องจากบริษัทไมสามารถขึ้นราคาคาบริการสาธารณูปโภคไดมากอยางที่ตองการเนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  แตบริษัทมีแผนที่จะเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชาพื้นที่มากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟนตัว และผูเชาพื้นที่เริ่มมีรายไดและกําไรมากขึ้น  ซึ่งการขึ้นคาบริการสาธารณูปโภคดังกลาวจะ
ทําใหบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาของบริษัทจะแบงเปน 2 กลุมไดแก 1) กลุมลูกคาผูเชาพื้นที่หลัก (Anchor) ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน

ลูกคาที่ทําธุรกิจประเภทซูเปอรมารเก็ต และรานขายสินคาเฉพาะอยาง (Category Killer) โดยกลุมลูกคาผูเชาพื้นที่หลักนี้
จะเปนส่ิงดึงดูด (Magnet) ผูเชาพื้นที่รวม (Co-Tenant) รายอื่นๆ ใหเขามาเชาพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในโครงการของบริษัท  
2) กลุมลูกคาผูเชาพื้นที่รวม ซึ่งจะประกอบดวย รานคาตางๆ เชน รานอาหาร รานขายยา รานใหเชาวีดีโอ รานซักรีด ราน
ขายหนังสือ รานขายดอกไม ธนาคาร และ รานคาปลีกอื่นๆ เปนตน ในชวงป 2542 จนถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2545 บริษัทมี
รายไดคาเชาและคาบริการ จากลูกคาผูเชาพื้นที่หลักและลูกคาผูเชาพื้นที่รวม ดังตารางตอไปนี้ 
 

2542 2543 2544 3 ไตรมาสแรก ป 2545 
ลูกคา 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 
1. ลูกคาผูเชาพื้นที่หลัก 14.66  34.40%  27.80  42.68%  27.32  40.43%  28.46 55.10%  
2. ลูกคาผูเชาพื้นที่รวม 27.95  65.60% 37.32  57.32% 40.26  59.57%  23.19 44.90%  

รวม 42.61  100.00%  65.12  100.00%  67.58  100.00%  51.65 100.00%  
หมายเหตุ : ลูกคาผูเชาพื้นที่หลักหมายถึง ลูกคาหลักตามตารางรายละเอียดของโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 14 โครงการ 

(เกี่ยวกับลูกคา สัดสวนรายได และวันสิ้นสุดโครงการ) และโครงการทองหลอและเย็นอากาศซึ่งกําลังจะเปดดําเนินการ ในหนา 2.2-6 



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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รายชื่อผูเชาพื้นที่ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 

 
การจัดจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทจัดจําหนายพื้นที่ภายในศูนยการคาของบริษัทผานชองทางการจําหนายหลัก 2 ชองทาง ไดแก ฝาย

การตลาดของบริษัท และผานบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยชั้นนํา โดยสวนใหญประมาณรอยละ 75 ของพื้นที่เชา
ทั้งหมดของบริษัท จะจัดจําหนายโดยฝายการตลาดของบริษัท ซึ่งมุงเนนในการจําหนายพื้นที่แกลูกคาเดิม (ทั้งผูเชาหลัก
และผูเชารวม) ที่เคยเชาพื้นที่ภายในศูนยของบริษัทอยูแลว สวนที่เหลือประมาณรอยละ 25 ของพื้นที่เชาทั้งหมดจะจัด
จําหนายผานบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย เพื่อจุดประสงคในการหาลูกคาผูเชาพื้นที่รายใหมๆ 

ในบางกรณี ผูคาปลีกบางรายที่ไมเคยเปนลูกคาของบริษัทมากอน ไดรับทราบขอมูลของบริษัทจากเว็บไซดของ
บริษัท หรือไดรับการแนะนําจากลูกคาปจจุบันของบริษัท ไดติดตอโดยตรงเขามาที่บริษัทเพื่อขอเชาพื้นที่ แตที่ผานมาชอง
ทางการจําหนายนี้มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับชองทางการจําหนายหลัก 2 ชองทางที่กลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม 
บริษัทคาดวาในอนาคต ชองทางการจําหนายนี้จะเพิ่มสัดสวนมากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน บริษัทไดรับการติดตอจากผูคา
ปลีกที่ไมไดทําธุรกิจในประเทศไทยแตตองการขยายธุรกิจในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

 

รายชื่อผูเชาพื้นทีท่ั้งหมดของบริษทั 
ผูเชาพื้นที่หลัก (Anchor) จัสโก ซูเปอรมารเก็ต, ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต, บี-ควิก 

รานอาหาร เอ็ม เค เรสโตรองต, เค เอฟ ซี, เอส แอนด พี, เดอะ ฟซซา คัมปะนี, เชสเตอร กริลล, นีโอ สุกี้, 
เอ็ม ดี สุกี้, รานอาหารครัวไท, สกายลารค, นารายณ พิซเซอเรีย, คาลิโกแจ็ค, และโฟร ซิส 

รานขายยา  
และเครื่องสําอาง 

บูทส 

รานเสริมสวย ฟก อัพ, เท็น คัท และรานลูกปด 
รานขายหนังสือ ดอกหญา, บุค แอนด มิวสิค และกนกบุค 
รานไอศกรีม กาแฟ 
และอาหารวาง 

สเวนเซนส และคาเฟ ดิโอโร 

รานใหบริการเชา/ขาย
วิดีโอ 

บล็อกบัสเตอร และโชวไทม 

ธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารกรุงไทย, 
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

โรงเรียน โรงรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร บีซีซี, โรงเรียนดนตรีสยามบางบอน, โรงเรียนภาษา
นานาชาติ, ไซเบอรเลอรนเนอร, พิรุฬ ยิมห, โรงเรียนเสริมหลักสูตร ไฮ ทัช, โรงเรียนกวดวิชา
แอม จีเนียส และโรงเรียนสอนดนตรี ยามาฮา 

คลินิก เดนตา จอย และภูริเดิรม 

ผูเชาพื้นที่รวม 
(Co-Tenant) 

อื่นๆ พาวเวอรบาย, ชูการ กรูมมิ่ง แอนด เพ็ทชอป, ซูเปอรดอก, โบว โบว, เทเลวิซ, ดีแทค ชอป,  
ลิเบอรต้ีประกันภัย, แคร ออพติค, แวนเจาพระยานาฬิกา, เฟรม แอนด เลนส, เซเวน อีเลฟ
เวน, เอเอ พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแท็นท และบริษัท วอเตอรเน็ทโฮลดิ้ง จํากัด 



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-12 
 

3.3    การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

3.3.1 การจัดหาที่ดิน 
ในการใหบริการพัฒนาและบริหารศูนยการคา  วัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจไดแกที่ดินที่จะจัดตั้ง

ศูนยการคา  บริษัทมีชองทางในการจัดหาที่ดินหลายทางดวยกัน เชน  ฝายโครงการของบริษัทจัดหาที่ดินเอง  จัดหาที่ดิน
ผานนายหนาคาที่ดิน  และผูคาปลีกเปนผูแนะนําที่ดินใหบริษัท เปนตน  อยางไรก็ตามในระยะหลังๆ ผูคาปลีกที่ตองการ
ดําเนินธุรกิจกับบริษัท มีความตองการขยายสาขาอยางรวดเร็ว จึงไดทําการแนะนําที่ดินที่ตองการใหบริษัทเปนจํานวนมาก
ขึ้น  ดวยจุดประสงคที่ตองการลดขั้นตอนในการจัดหาที่ดินของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทจะสามารถเปดศูนยการคาใหมๆ 
ใหกับผูคาปลีกไดเร็วขึ้น และจํานวนมากขึ้น 

ปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดินในทุกโครงการของบริษัท โดยที่ดินของแตละ
โครงการอาจมีเจาของที่ดินรายเดียวหรือหลายราย  ในการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับเจาของที่ดิน 
บริษัทอาจจะเจรจาเอง หรือเจรจาผานนายหนา ตามความเหมาะสมในแตละกรณี 

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาที่ดิน โดยการทําสัญญาเชาระยะยาวแทนการซื้อที่ดิน เพื่อเปนการลดตนทุนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท  อยางไรก็ตาม ในอนาคตถาบริษัทตองการขยายจํานวนศูนยการคามากขึ้น และไมมีที่ดินใหเชาที่
อยูในทําเลที่ดี  บริษัทอาจจะจําเปนตองซื้อที่ดินที่อยูในทําเลที่ดีกวาเพื่อทําโครงการ เนื่องจากเจาของที่ดินนั้นๆ ตองการ
ขายที่ดินมากกวาใหเชาระยะยาว  แตทั้งนี้บริษัทจะพยายามติดตอที่จะทําสัญญาเชาระยะยาวกอน  ถาจําเปนตองซื้อ
ที่ดินจริงๆ จําเปนตองมีการคํานวณความเปนไปไดของโครงการ และผลตอบแทนจากการลงทุน ใหละเอียดรอบคอบมาก
ขึ้นที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

รายละเอียดของสัญญาเชาที่ดินที่บริษัทไดทําไวกับเจาของที่ในแตละโครงการนั้น จะมีรายละเอียดที่สําคัญของ
แตละโครงการ ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดินระยะยาว หนา 2.5-2  

 
 ขั้นตอนในการดําเนินการกอนเปดโครงการ 

กอนที่จะเปดโครงการเพื่อใหผูบริโภคสามารถเขามาใชบริการของผูเชาพื้นที่ภายในโครงการได บริษัทมีความ
จําเปนตองมีการดําเนินการกอนเปดโครงการ ตั้งแต การคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพ วิเคราะหถึงความเหมาะสมของสถานที่
และความเปนไปไดทางการเงินในการทําธุรกิจ เจรจาตอรองรวมถึงลงนามในสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน เจรจาตอรอง
รวมถึงลงนามในสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาพื้นที่หลัก ติดตอลูกคาผูเชาพื้นที่รวมและเจรจาตอรองกับผูเชาพื้นที่รวมแตละ
รายรวมถึงลงนามในสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้น/ระยะยาวกับผูเชาพื้นที่รวมแตละราย ออกแบบโครงการโดยละเอียด ขอ
อนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ดําเนินการปรับพื้นที่และกอสรางอาคาร ตกแตงภายนอกและพื้นที่สวนกลาง 
ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาตั้งแตการลงนามในสัญญาเชากับเจาของที่ดินและผูเชาหลักจนถึงกอสรางแลวเสร็จ ประมาณ 5-6 
เดือน  โดยระยะเวลาตั้งแตสงมอบอาคารใหกับผูเชาพื้นที่จนถึงเปดโครงการ ซึ่งเปนระยะเวลาที่ผูเชาหลักและผูเชารวมแต
ละรายตกแตงภายใน ประมาณ 1-2 เดือน 

 
  



  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.3-13 
 

 3.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ในการดําเนินงานกอนเปดโครงการ ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาพื้นที่ในโครงการ  การกอสรางอาคาร งานระบบ

สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวก ตางๆ  บริษัทไดรวมมือกับบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมงานกอสราง เพื่อ
ควบคุมผูรับเหมากอสรางใหดําเนินการอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้สํานักงานเขตเทศบาลในแตละ
พื้นที่ยังมีสวนที่จะชวยควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย  นอกจากนี้บริษัทมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่
มีมาตรฐานในแตละศูนยการคาชุมชน 

 การใหบริการบริหารโครงการและบริการสาธารณูปโภคในแตละโครงการของบริษัท อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมไดในบางกรณี ซึ่งบริษัทก็ไดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของบริษัทไวแลว ทั้งดานคุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะ 
 



   บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   หนา 2.3-14 
 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 
โครงการที่ทําสัญญาเชากับเจาของที่ดินและลูกคาผูเชาพื้นที่หลักแลวแตยังไมเปดดําเนินการ 

ปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ทําสัญญาเชากับเจาของที่ดินและผูเชาหลักแลว แตยังไมเปดดําเนินการจํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 โครงการ ลูกคาผูเชาหลัก 
(Anchor) 

พื้นที่ใหเชา 
(ตารางเมตร) 

กําหนดสงมอบ
อาคารใหผูเชา 

กําหนดเปด
โครงการ * 

ความคืบหนาใน 
สวนของผูเชาหลกั  

ความคืบหนาใน 
สวนของผูเชารวม (%)** 

อายุสัญญา 
โครงการ (ป) 

วันสิ้นสุดสัญญา 

   ผูเชาหลัก ผูเชารวม หลัก*  (%)**    
1. ทองหลอ^ บริษัท ซีอารซี เอโฮลด 

(ท็อปส 
ซูเปอรมารเก็ต) 

2,000 1,000 23 ตุลาคม 2545 พฤศจิกายน 2545 สงมอบอาคาร 
ใหผูเชาหลักแลว 

ทยอยสงมอบอาคาร 
ใหผูเชารวม 

15 ป 22 ตุลาคม 2560 

2. เย็นอากาศ^^ บริษัท ซีอารซี เอโฮลด 
(ท็อปส 
ซูเปอรมารเก็ต) 

1,700 1,138 8 พฤศจิกายน 
2545 

มกราคม 2546 สงมอบอาคาร 
ใหผูเชาหลักแลว 

ประมาณ 75% 15 ป 7 พฤศจิกายน 
2560 

 
หมายเหตุ : * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ** เทียบจากความคืบหนาในการกอสราง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 
 ^  ปจจุบันบริษัทไดทําการสงมอบอาคารใหแกผูเชาหลักเรียบรอยแลว และกําลังทยอยสงมอบอาคารใหแกผูเชารวม 
 ^^ ปจจุบันบริษัทไดทําการสงมอบอาคารใหแกผูเชาหลักเรียบรอยแลว และอยูในชวงการกอสรางอาคารและสถานที่ในสวนของผูเชารวม 
    


