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2.2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้ คำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้ ำง
รำยได้ ของบริษัทฯ

2.2.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2556 และงบการเงินรวมระหว่างกาล สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. โครงสร้ างรายได้ แยกตามโครงการ

1 เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (1)
2 โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ(2)
3 รำยได้ อื่น (3)
รวมรายได้

ปี พ.ศ.2554
(ยังไม่ ได้
ตรวจสอบและ
ไม่ ได้ สอบทาน)
ล้ าน
ร้ อย
บาท
ละ
642.15 96%
5.72
1%
22.10
3%
669.97 100%

ปี พ.ศ.2555
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ปี พ.ศ.2556
และไม่ ได้ สอบ
ทาน)
ล้ าน
ร้ อย
ล้ าน
ร้ อย
บาท
ละ
บาท
ละ
718.56
71%
807.77
69%
249.33
25%
307.33
26%
47.22
4%
54.01
5%
1,015.11 100% 1,169.11 100%

รอบ 9 เดือน
สิน้ สุดกันยายน
พ.ศ.2556
ล้ าน
บาท
589.68
225.00
35.08
849.76

ร้ อย
ละ
70%
26 %
4%
100%

รอบ 9 เดือน
สิน้ สุดกันยายน
พ.ศ.2557
ล้ านบาท
832.26
159.71
39.99
1,031.96

ร้ อย
ละ
81 %
15 %
4%
100%

หมายเหตุ : (1)รายได้ จากเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการและรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
(2)
รายได้ จากโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้าเป็ นรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
(3)

รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ ป้ายโฆษณา กาไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั
ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สนิ

ข. โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2554
(ยังไม่ ได้
ตรวจสอบและ
ไม่ ได้ สอบทาน)

1 รำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริกำร(1)
2 รำยได้ จำกอำหำรและเครื่องดื่ม(2)
3 รำยได้ จำกกิจกำรโรงแรม(3)
4 รำยได้ อื่น (4)
รวมรายได้
(1)

ล้ าน
บาท
382.69
259.46
5.72
22.10
669.97

ปี พ.ศ. 2555
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
และไม่ ได้ สอบ
ทาน)

ร้ อย
ล้ าน
ละ
บาท
57%
434.99
39%
283.57
1%
249.33
3%
47.22
100% 1,015.11

ปี พ.ศ. 2556

ร้ อย
ล้ าน
ละ
บาท
43%
525.09
28%
282.68
25%
307.33
4%
54.01
100% 1,169.11

ร้ อย
ละ
45%
24%
26%
5%
100%

รอบ 9เดือน
สิน้ สุดกันยายน
พ.ศ. 2556
ล้ าน
บาท
375.65
214.03
225.00
35.08
849.76

รอบ 9เดือน
สิน้ สุดกันยายน
พ.ศ.2557

ร้ อย
ละ
ล้ านบาท
45 %
675.09
25%
157.17
26%
159.71
4%
39.99
100% 1,031.96

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ รายได้ ส่วนแบ่งกาไร รายได้ ค่าสาธารณูปโภค รายได้ ค่าส่วนกลาง รายได้ ค่าเบี ้ย
ประกันและรายได้ คา่ ที่จอดรถ

ส่วนที่ 2.2.2หน้ ำที่ 1

ร้ อย
ละ
65%
16%
15%
4%
100%

ให้ ข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับรำยได้ จำก
ธุรกิจศูนย์อำหำร
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(2)

รายได้ จากอาหารและเครื่องดื่มเป็ นรายได้ จากการดาเนินธุรกิจศูนย์อาหารและรายได้ จากการดาเนินงานร้ านอาหารของบริ ษัทฯ ไม่รวมรายได้
จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ ในส่วนนีอ้ ยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ จากร้ านค้ าต่างๆ โดยบริ ษัทฯจะบันทึก
รายได้ ทงหมดจากการขายอาหารและเครื
ั้
่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จา่ ยคืนให้ กบั ผู้ประกอบการร้ านค้ าเป็ นต้ นทุนของ
ธุรกิจศูนย์อาหาร

(3)

รายได้ จากกิจการโรงแรมประกอบด้ วยรายได้ คา่ ห้ องพัก ค่าขายอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรม และรายได้ จากบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจ
โรงแรม

(4)

รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ ป้ายโฆษณา กาไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการ
ขายหลักทรัพย์ และกาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน

หมายเหตุ : (1) รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ ป้ายโฆษณา กาไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สนิ
2.2.2.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ เช่ า

ให้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรเป็ น
เจ้ ำของในแต่ละ
โครงกำรโดยบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม30 กันยายน พ.ศ.25587บริ ษัทฯมีโครงการที่เปิ ดดาเนินการแล้ วจานวน 21 แห่ง ได้ แก่ โครงการ
ศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ซึ่งบริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของโครงการ
รวมถึงโครงการเดอะ วอร์ ฟ สมุย (The Wharf Samui) ซึ่งบริ ษัทฯทาสัญญาเช่าบริ หารโครงการนีเ้ ป็ นระยะ
เวลานาน 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567) กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลาซ่า
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและจะเปิ ดดาเนินการในอนาคตอีกหนึ่งแห่ง
คือ โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึ่งจะดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย 100% ของ
บริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด โครงการทังสามสองนั
้
นจะมี
้
วตั ถุประสงค์ ลักษณะโครงการ
จุดเด่น และกลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมายที่ แตกต่า งกัน ทัง้ นี ้ กลยุท ธ์ การพัฒ นาโครงการและบริ หารจัดการโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าของบริ ษัทฯทังสองจะแสดงตามแผนภาพด้
้
านล่างและมีรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
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2.2.2.2.1 การตลาดและการแข่ งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ เช่ า
กลยุทธ์ การแข่ งขัน


(1) กลยุทธ์ การพัฒนาโครงการ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์

ปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ที่จะทาให้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าศูนย์การค้ าและโครงการศูนย์ค้าส่ง-ค้ าปลีก
ให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์ประสบความสาเร็ จ และได้ รับความนิยมจากผู้มาใช้ บริ การศูนย์ อย่างต่อเนื่อง คือศักยภาพ
ในการตอบสนองความต้ องการผู้บริ โภคและของผู้มาใช้ บริ การที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองจากสินค้ าหรื อบริ การที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั รวมทังการตอบสนองต่
้
อพฤติกรรมของผู้บริ โภคและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้
ก่อนจะเริ่ มต้ นพัฒนา ก่อสร้ างหรื อดาเนินโครงการใดๆ บริ ษัท ฯจะทาการวิจยั ตลาด (Market Research) เพื่อให้
เข้ าใจผู้บริ โภคในแง่ของวิถีชีวิต พฤติกรรม ความคาดหวังที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนอง รวมถึง รู ปแบบรสนิยมการ
จับจ่ายใช้ สอย จากนันจึ
้ งนาผลการสารวจมาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ และ
รายได้ ผลการวิจัยดังกล่าวจะสามารถบอกได้ ว่าลูกค้ าวัยใดนิยมรู ปแบบศูนย์ การค้ าแบบใด ซึ่งปั จจัยพื ้นฐาน
ดังกล่าวนันส่
้ งผลต่อความต้ องการของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน และบริ ษัทฯจะใช้ ผลการวิจยั เพื่อกาหนดเป้าหมาย
หลักของการพัฒนา ก่อสร้ างและดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า
ในการกาหนดกลุม่ เป้าหมายของโครงการ บริ ษัทฯจะวิเคราะห์จากกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการสินค้ าและบริ การที่
แตกต่าง ทาให้ เกิดช่องว่างทางการตลาด(Market Gap) ที่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน จากนันบริ
้ ษัท ฯจะกาหนดและ
ออกแบบรูปแบบของโครงการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อกลุม่ เป้าหมายนัน้ ทังในแง่
้
ของแนวคิดโครงการ การจัด
โซนสินค้ า ภาพลักษณ์ โครงการ เมื่อ ได้ ข้อ มูลเบื อ้ งต้ นแล้ ว บริ ษั ทฯอาจนาแนวคิ ดดังกล่าวมาสารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างอีกครั ง้ หนึ่งเพื่อ ประเมินว่าโครงการดังกล่าวจะได้ รับความนิยมมากน้ อยเพียงใด ก่อนการเริ่ มพัฒนา
ก่อสร้ างและดาเนินโครงการตามแนวคิดที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่อาจ
ไม่ได้ รับความนิยมจากกลุม่ เป้าหมายเท่าที่ควร
ยิ่งไปกว่านันผลจากการวิ
้
จยั ตลาดยังสามารถนามาใช้ สาหรับการพิจารณาจัดสัดส่วนจานวนร้ านค้ า ให้ สมดุลกับ
ความต้ องการของผู้บริ โภค (Merchandising Mix) โดยการจัดสัดส่วนจานวนร้ านค้ าที่เหมาะสมจะทาให้ เกิดการใช้
พื ้นที่เช่าที่มีจากัดให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด


สร้ างมาตรฐานที่ดีในแต่ ละขัน้ ตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัทฯมีการวางแผนขัน้ ตอนการพัฒ นาโครงการไว้ อย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ มจากการศึกษาความเป็ นได้ ของ
โครงการ (Feasibility Study) ในแง่ผลตอบแทนการลงทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรื อไม่ การจัดหาที่ดินที่อยู่ใน
ทาเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสม สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก พิจารณาว่าจะเข้ าลงทุนในที่ดินโดยการซื ้อหรื อการเช่า อันจะสร้ าง
ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทฯคัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการ โดยจะพิจารณา
คัดเลือกเลือกสรรจากผู้รับเหมาหลายรายตามเกณฑ์ที่มีการกาหนดไว้ โดยอาจพิจารณารับบริ การจากผู้ให้ บริ การ
รายเดิมที่มีผลงานดีในโครงการที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯนอกจากจะเลือกผู้รับเหมาที่มคี วามสามารถและประสบการณ์
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แล้ ว ยังต้ องมีรวมถึงการควบคุมการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนการพัฒนาโครงการ โดยในระหว่างการช่วงเวลา
พัฒนาและก่อสร้ างโครงการ บริ ษัทฯจะเริ่ มติดต่อและคัดเลือกผู้เช่าที่มีความเหมาะสมกับแนวคิดหลักของโครงการ
ตลอดจนพิจารณาสัดส่วนจานวนร้ านค้ าประเภทต่างๆตามผลการวิจยั ทางการตลาดที่ได้ จดั ทาไว้ ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สามารถเปิ ดโครงการได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(2) กลยุทธ์ การบริหารอาคารและพืน้ ที่เช่ า


สร้ างชื่อเสียงในด้ านคุณภาพของการบริหารพืน้ ที่เช่ า

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในการบริ หารจัดการพื ้นที่เช่าของเจ้ าของโครงการถือเป็ นปั จจัยหนึ่งในการดึงดูดผู้เช่า
พื ้นที่ของศูนย์ ไม่ว่าจะเป็ นผู้เช่า /ผู้ใช้ บริ การพื ้นที่รายเดิม หรื อผู้เช่า /ผู้ใช้ บริ การพื ้นที่รายใหม่ กล่าวคือความพึง
พอใจของผู้เ ช่ า /ผู้ใช้ บ ริ ก ารพื น้ ที่ ร ายเดิ ม ในการบริ ห ารพื น้ ที่ เ ช่ า ของผู้บริ ห ารศูน ย์ จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ โดยตรง
สอดคล้ องกับการตัดสินใจต่อสัญญาเช่า ของผู้เช่าพื ้นที่เดิม อย่างมาก และหากชื่อเสียงของผู้บริ หารศูนย์เป็ นที่
ยอมรับเป็ นอย่างดี ก็จะทาให้ สง่ ให้ มีผ้ สู นใจเข้ ามาเช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ในการสร้ างชื่อเสียงในด้ านของคุณภาพการ
บริ หารจัดการพื ้นที่เช่าของศูนย์ ผู้บริ หารพื ้นที่เช่าจะต้ องจัดโซนร้ านค้ า (Tenant Zoning) ให้ เป็ นระเบียบ กาหนด
จานวนประเภทร้ านค้ า (Merchandising Mix) ให้ มีความเหมาะสม ควบคุมและดูแลให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของศูนย์ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ช่าสามารถร้ องเรี ยนและแสดงความคิดเห็น เพื่อนาข้ อคิดเห็นไปปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของศูนย์ เพื่อความเรี ยบร้ อยและเป็ นระเบียบของการดาเนินงานศูนย์ รวมถึงการกาหนดราคาค่าเช่า /
ค่าบริ การให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับตาแหน่งของพื ้นที่เช่า ปั จจัยดังกล่าวจึงทาให้ โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทฯเป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่และลูกค้ าที่มาซื ้อสินค้ า/ใช้
บริ การภายในโครงการ
 รู้จักและเข้ าใจความต้ องการของกลุ่มผู้เช่ าพืน้ ที่เป้าหมาย
ในการบริ หารพืน้ ที่ ภายในศูนย์ ให้ ผ้ ูเช่าเกิ ดความพึงพอใจบริ ษัทฯจะสารวจ ทาความรู้ จัก และท าความเข้ าใจ
ลักษณะของกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย ตลอดจนเข้ าใจความต้ องการพื ้นฐานในการดาเนินธุรกิจของผู้เช่า /ผู้ใช้ บริ การ
พื ้นที่ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เช่าได้ อย่างเหมาะสม ในกรณี โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ผู้เช่าพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นผู้ค้าส่งเสื ้อผ้ าและสินค้ าแฟชัน่ ทา
ให้ จานวนเสื ้อผ้ าที่ร้านค้ าจาหน่ายในแต่ละวันนันมี
้ จานวนที่คอ่ นข้ างมาก ดังนัน้ ผู้เช่าอาจมีปัญหาเรื่ องพื ้นที่จดั เก็บ
สินค้ า ทางโครงการจึงจัดเตรี ยมพื ้นที่สว่ นหนึง่ สาหรับเป็ นคลังเก็บสินค้ าให้ เช่า นอกจากนี ้ ผู้เช่าส่วนใหญ่ที่เป็ นผู้ค้า
ส่งนันมั
้ กจะเน้ นกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ค้าปลีก (Retailer) มากกว่าผู้ใช้ สินค้ าขันสุ
้ ดท้ าย (End-user)
ดังนัน้ การจัดทาแผนการตลาดเพื่อส่งเสริ มการขายของศูนย์ จึงเน้ นเจาะกลุ่มผู้ค้าปลีกมากกว่าผู้ ใช้ สินค้ าขัน้
สุดท้ าย


จัดโซนร้ านค้ าตามความต้ องการของผู้มาซือ้ สินค้ า/ใช้ บริการภายในศูนย์

การจัดโซนร้ านค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์จะเป็ นการสร้ างประสบการณ์ที่
ดีช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว โดยในกรณีโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
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มอลล์ นัน้ ผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์สว่ นใหญ่เป็ นผู้ค้าปลีก จึงมักต้ องการการจัดโซนร้ านค้ าที่จดั รวมร้ าน
ที่ขายสินค้ าประเภทเดียวกันไว้ ด้วยกัน เพื่อทีผ่ ้ คู ้ าปลีกจะสามารถเลือกเดินซื ้อของที่ต้องการได้ อย่างเฉพาะเจาะจง
และใช้ เวลาไม่มากนัก ในปั จจุบนั โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มีการจัดโซนร้ านค้ าตาม
ประเภทสิ น ค้ า เช่ น โซนเสื อ้ ผ้ า สตรี โซนเสื อ้ ผ้ า บุรุ ษ โซนเสื อ้ ผ้ า เด็ ก โซนเครื่ อ งหนัง กระเป๋ า รองเท้ า โซน
เครื่ องประดับ ฯลฯ นอกจากจะมีการจัดโซนร้ านค้ าตามประเภทของสินค้ าแล้ ว ในแต่ละชันของศู
้
นย์ยงั มีร้านอาหาร
และร้ านเครื่ องดื่มกระจายตัวโดยรอบ เพื่อรองรับความต้ องการของผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์


วิธีการคัดเลือกผู้เช่ าพืน้ ที่ท่ เี หมาะสม

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดโซนร้ านค้ า บริ ษัทฯในฐานะผู้บริ หารโครงการมีวิธีและขันตอนในการคั
้
ดเลือกผู้เช่าพื ้นที่
ในกรณีที่มีการไม่ตอ่ สัญญาเช่า ผู้เช่าใหม่ที่จะมาทาสัญญาเช่าแทนจะต้ องมีสนิ ค้ าตรงตามประเภทของโซนพื ้นที่ที่
ว่างลง และเป็ นสินค้ าที่เป็ นที่ต้องการของกลุ่มผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์
สาหรับในกรณีการเปิ ดโครงการใหม่ ผู้เช่าพื ้นที่แต่ละรายที่จะได้ รับการคัดเลือกนันจะต้
้
องเป็ นผู้จาหน่ายสินค้ าที่มี
จุดเด่นเฉพาะตัว และสินค้ านันๆมี
้ ความต้ องการในตลาดและสอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายหลัก
ของโครงการ ตลอดจนจานวนร้ านค้ าที่จะได้ รับคัดเลือกทัง้ หมดนันจะต้
้
องไม่มากกว่าเพดานจานวนร้ านค้ าที่
จาหน่ายสินค้ าประเภทเดียวกันที่บริ ษัทฯได้ กาหนดไว้ แล้ วล่วงหน้ า


บารุ งรักษาและปรับปรุ งพืน้ ที่ศูนย์ อย่ างสม่าเสมอ

การจัด การปรั บปรุ ง และบารุ งรั ก ษาพืน้ ที่ ศูนย์ ใ ห้ ดีอย่า งสม่าเสมอนัน้ เป็ นหลักสาคัญอย่า งหนึ่ง ในการบริ หาร
โครงการให้ ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากศูนย์การค้ าเป็ นบริ เวณที่มีผ้ สู ญ
ั จรไปมาเป็ นจานวนมาก พื ้นที่ งานระบบ
และอุปกรณ์ภายในศูนย์จึงจาเป็ นต้ องได้ รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้ อมและความปลอดภัยใน
การใช้ งานอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้ วบริ ษัทฯมีนโยบายการที่จะซ่อมแซมพื ้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์
ให้ เร็ วที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับการดาเนินงานของศูนย์


จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้ ครบครัน

โครงการศูน ย์ ก ารค้ า ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ จะต้ อ งมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ค รบครั น เพื่ อ สร้ างความ
สะดวกสบายอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เช่าพื ้นที่และผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น
การที่โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่งที่ผ้ มู าใช้ บริ การมัก จะซื ้อสินค้ าที
ละเป็ นจานวนมากๆ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องจัดให้ มีลฟิ ท์ บันไดเลือ่ น และที่จอดรถที่เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้
บริ การ และขนาดของลิฟท์ควรจะมีขนาดใหญ่และใช้ บรรจุสินค้ าได้ ตลอดจนบริ การคาร์ โก้ เพื่อส่งสินค้ าไปทัว่
ประเทศและต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากผู้ม าใช้ บริ ก ารบางส่ว นเป็ นผู้ค้ า ปลีก ในแถบหัว เมื อ ง และบางส่ว นเป็ น
ชาวต่างชาติ รวมถึงจาเป็ นต้ องมีบริ การทางการเงินที่ครบครัน ทัง้ ธนาคารพาณิ ชย์และบูทแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
(3) กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการส่ งเสริมการจาหน่ าย
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บริ ษัทฯจัดแบ่งกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดออกเป็ น 2 ส่วน คือกลยุทธ์ ทางการตลาดสาหรับผู้เช่า และกลยุทธ์ ทาง
การตลาดสาหรับลูกค้ าที่มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์ ในด้ านกลยุทธ์ ทางการตลาดสาหรับ ผู้เช่าพื ้นที่นนั ้ มี
จุดประสงค์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์แบบยัง่ ยืนกับผู้เช่าพื ้นที่ปัจจุบนั ปั จจัยสาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้
เช่าคือการติดต่อสือ่ สารกันเป็ นประจา และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อรู ปแบบการ
บริ หารพื ้นที่ซงึ่ อาจจะมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั บริ ษัทฯจึงได้ จดั ให้ มีการประชุมผู้เช่า พื ้นที่
ภายในโครงการอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับในการดาเนินงานของศูนย์ ในกรณีที่
เป็ นการเปิ ดโครงการใหม่ กรณี โครงการ เดอะ มาร์ เก็ ต บาย แพลทินัม บริ ษั ท ฯยัง คงให้ ความสาคัญ กับการ
ติดต่อสือ่ สารกับผู้เช่าพื ้นที่อย่างสม่าเสมอ โดยหลังจากผู้เช่าเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ในโครงการที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนา ผู้เช่า จะได้ รับ การติดต่อ จากบริ ษัท ฯอย่างสม่าเสมอผ่า นสื่อต่างๆ เช่น Newsletter เพื่อรายงานความ
คืบหน้ าของการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการทุกๆ 2 เดือน นอกจากการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้ เช่าพื ้นที่ผ่านการ
สือ่ สารแล้ ว บริ ษัทฯยังจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เช่าภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดสาหรับดึงดูดลูกค้ า ผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์ นนั ้ บริ ษัทฯมีแนว
ทางการจัดทาแผนโฆษณาศูนย์ที่ระบุข้อความที่ต้องการสื่อสาร ตัวกลางหรื อ ช่องทางที่ใช้ สื่อสารที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะทาก่อให้ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพสูงสุด และจะช่วยสนับสนุนให้ มีเพิ่ม
จานวนผู้มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์มากขึ ้น ในกรณีของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์ ในช่วงเริ่ มเปิ ดศูนย์ บริ ษัทฯได้ วิเคราะห์วา่ กลุม่ ลูกค้ าหลักที่มาซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การภายในศูนย์ คือ ผู้ค้าปลีก
เสื ้อผ้ าและสินค้ าแฟชัน่ ทังในบริ
้
เวณย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานคร และผู้ค้าปลีกในหัวเมืองใหญ่ บริ ษัทฯจึงเลือกจะ
สือ่ สารข้ อความที่นา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเลือกสินค้ าขายส่งภายในโครงการ เพื่อให้ เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ ากลุม่
นี ้ โดยการจัดทา Directory ที่รวบรวมรายชื่อร้ านค้ า ลักษณะสินค้ าที่จาหน่าย ช่องทางการติดต่อ หมายเลขที่ห้อง
ร้ านค้ า โซนร้ านค้ า ฯลฯ ทาให้ กลุม่ ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ Directory ดังกล่าวเป็ นแนวทางในการใช้ เลือกซื ้อของ หรื อ
ใช้ เป็ นแผนที่ช่วยนาทาง ทาให้ เกิ ดความสะดวกสบายในการเลือกซือ้ สินค้ าภายในโครงการ ในด้ านของช่อง
ทางการเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย บริ ษัท ฯได้ ส่งพนักงานของบริ ษัท ฯไปพบกลุ่มผู้ค้าปลีก เพื่อแนะนาข้ อมูล
พื ้นฐานของโครงการให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมทังสร้
้ างความคุ้นเคยไปในคราวเดียวกัน
บริ ษัทฯมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อ เป็ นส่วนช่วยกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการซื ้อหาสินค้ า
และแวะเวียนมายังศูนย์
แนวทางหรือปั จจัยที่ใช้ ในการกาหนดราคาค่ าเช่ าและค่ าบริการพืน้ ที่ภายในศูนย์
นอกจากปั จจัยพื ้นฐาน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่สง่ ผลโดยตรงต่อกาลังซื ้อของภาคเอกชนและ
ประชาชน ทาให้ หลายธุรกิจซึ่งรวมถึงธุรกิจเสื ้อผ้ าแฟชัน่ อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
แล้ ว บริ ษัทฯพิจารณายังคานึงถึงปั จจัยต่างๆในการกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของโครงการภายใต้ การ
บริ หาร ดังต่อไปนี ้


กาหนดอัตราค่ าเช่ าให้ อยู่ในระดับที่แข่ งขันได้ กับอสังหาริมทรัพย์ ในบริเวณใกล้ เคียง
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แสดงรำยชื่อของ
โครงกำรที่เป็ นคู่
แข่งขันของ The
Platinum Fashion
Mall

เนื่องจากในบริ เวณย่านประตูน ้าและใกล้ เคียง มีโครงการศูนย์การค้ า และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์ ที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึง หรื อใกล้ เคียงกับ โครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ หลายโครงการ (เช่น
โครงการใบหยก โครงการพาลาเดียมเวิล์ด ช้ อปปิ ้ง โครงการสาเพ็ ง โครงการโบ๊ เบ๊ ทาวเวอร์ โครงการชิบูญ่า 19
ฯลฯ โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคูแ่ ข่งขัน ในส่วนที่ว่าด้ วยสภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้ าส่ง
เสื ้อผ้ าและสินค้ าแฟชั่น ในส่วนที่ 2.2.2 หน้ าที่ 32) ดังนัน้ ปั จจัยประการหนึ่งที่บริ ษัท ฯให้ ความสาคัญ ในการ
พิจารณากาหนดราคาค่าเช่า คือการคานึงถึงช่วงของอัตราค่าเช่าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความใกล้ เคียงกัน
เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ้นที่ เพื่อรักษาความสามารถศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทฯทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต


ต้ นทุนการพัฒนาและบริหารโครงการ

เพื่อสร้ างผลการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราก าไรสุทธิ ในระดับที่เหมาะสมให้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้น
บริ ษัท ฯจะกาหนดอัต ราค่าเช่า พืน้ ที่ โดยพิจารณาถึงต้ นทุนการพัฒนาโครงการ เช่น ต้ น ทุนการได้ มาซึ่งสิท ธิ
ครอบครองหรื อสิทธิ การเช่า ที่ดิน ที่เ ป็ นที่ ตงั ้ ของโครงการ ต้ นทุน การก่อ สร้ าง ตลอดจนต้ นทุนการบริ หารงาน
โครงการ โดยทังนี
้ ้อัตราค่าเช่าที่บริ ษัทฯเรี ยกเก็บจะต้ องสามารถครอบคลุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น
และคาดว่าจะเกิดขึ ้น เพื่อก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าของบริ ษัทฯ


ตาแหน่ งและขนาดของพืน้ ที่เช่ าภายในศูนย์

เนื่องจากเป็ นที่ทราบดีวา่ จานวนลูกค้ าศูนย์ที่สญ
ั จรไปมาหรื อเลือกเดินซื ้อสินค้ า/ใช้ บริ การ(Traffic) ในแต่ละชันของ
้
ศูนย์จะไม่เท่ากัน ดังนัน้ การพิจารณาค่าเช่าของพื ้นที่จะขึ ้นกับตาแหน่งของพื ้นที่เช่า นอกจากนี ้ ขนาดของพื ้นที่เช่า
ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณากาหนดอัตราค่าเช่า โดยผู้เช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่มกั จะได้ รับ
อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรที่ถกู กว่าอัตราค่าเช่าที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ขนาดเล็กได้ รับ

Link ให้ ดวู ำ่ ผู้ลงทุน
สำมำรถดู Lease
Profile ของโครงกำร
The Platinum
Fashion Mall ได้ ใน
ส่วนใดของแบบ 69-1

ระยะเวลาการเช่ า

ระยะเวลาการเช่าเป็ นอีกปั จจัย หนึ่งที่สาคัญในการกาหนดอัตราค่าเช่าและอัตราการเติบโตของค่าเช่า เนื่องจาก
ภายในโครงการหนึง่ อาจจะมีสญ
ั ญาเช่าหลายรูปแบบ ซึง่ แตกต่างกันในแง่ของระยะเวลาการเช่า ตังแต่
้ สญ
ั ญาเช่า
ชัว่ คราวระยะสัน้ 1 เดือน จนถึงสัญญาระยะยาว 10 ปี โดยสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาระยะสัน้ 1 - 3 ปี จะมีการปรับ
ขึ ้นอัตราค่าเช่าตามความเหมาะสมทุกปี สาหรับสัญญาเซ้ งซึง่ เป็ นสัญญาระยะยาว 5 ปี และ 10 ปี จะไม่มีการปรับ
ราคาขึ ้นในแต่ละปี ตลอดอายุสญ
ั ญา แต่ผ้ เู ช่าจาเป็ นต้ องจ่ายเงินค่าเช่าซึ่งเป็ นค่าสิทธิ การเช่าทังหมดในวั
้
นท า
สัญญาเช่า ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างของอายุสญ
ั ญาเช่า (Lease Profile) ของโครงการ
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ทังโซนหนึ
้
ง่ และโซนขยาย ในส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 19
การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
(1) การจัดหาผู้เช่ าพืน้ ที่ภายในศูนย์
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จุดเด่นอย่างหนึง่ ของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ คือการมีสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ครบครัน
(One-stop Wholesale Shopping Mall)ซึง่ เป็ นผลมาจากการจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ที่มีสนิ ค้ าที่มคี วามหลากหลาย โดยผู้
เช่าพื ้นที่แต่ละรายที่บริ ษัทฯเลือกสรรมานันจะต้
้ องผ่านกระบวนวิธีที่สาคัญดังต่อไปนี ้

ขัน้ ตอนที่ 1 : รวบรวมรายชื่อร้ านค้ าต่ างๆ
ในขันตอนแรก
้
ทีมการตลาด (Marketing Team) ของบริ ษัทฯจะออกสารวจตลาด เพื่อรวบรวมรายชื่ อและ
รายละเอียดร้ านค้ าต่างๆ ทัง้ ในบริ เวณศูนย์การค้ าอื่นๆ หรื ออยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน แหล่งชุมชน ตลาด ย่าน
การค้ า เพื่อรวบรวมรายชื่อและจานวนร้ านค้ าและโรงงานให้ ได้ มากที่สดุ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯมีทะเบียนรายชื่อ
ร้ านค้ ากว่า 10,000 ราย
ขัน้ ตอนที่ 2 : จัดประเภทร้ านค้ าและลักษณะสินค้ า
บริ ษัทฯจะนารายชื่อร้ านค้ าที่รวบรวมได้ จากการสารวจตลาดในขันตอนที
้
่ 1 มาจัดประเภทตามลักษณะสินค้ าที่
ร้ านค้ าจาหน่าย โดยอาจแบ่งประเภทเป็ นร้ านแฟชั่นเสื ้อผ้ า ร้ านแฟชั่นเครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า ร้ านแฟชั่น
เครื่ องประดับ ร้ านอาหารภายในศูนย์อาหาร ร้ านอาหารแบรนด์เนม ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ 3 : จัดลาดับคะแนนของร้ านค้ า
เมื่อได้ รายชื่อร้ านค้ าสาหรับสินค้ า และบริ การแต่ละประเภทแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือการให้ คะแนนร้ านค้ าแต่ละร้ าน
ตามเกณฑ์ต่างๆที่กาหนดไว้ เช่น คุณภาพสินค้ า จานวนสาขาที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว ลักษณะการบริ หารจัดการ
ร้ านค้ า ระดับราคาสินค้ าที่จาหน่าย เป็ นต้ น หลังจากพิจารณาคะแนนของแต่ละร้ านค้ าแล้ ว บริ ษัทฯจะนาคะแนน
ของแต่ละร้ านค้ าดังกล่าวมาเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย
ขัน้ ตอนที่ 4 : คัดเลือกร้ านค้ าที่เข้ าเกณฑ์
เนื่องจากบริ ษัทฯจะวางแผนการจัดวางร้ านค้ าและจานวนร้ านค้ าตามผลการสารวจความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายผู้บริ โภค กล่าวคือ หากสินค้ าชนิดใดเป็ นที่ต้องการของตลาด จานวนร้ านค้ าที่ขายสินค้ าประเภทนันจะมี
้
จานวนมากกว่าร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าสาหรับคนเฉพาะกลุม่ ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงคัดเลือกร้ านค้ าตามลาดับคะแนน
จากระดับคะแนนสูงสุดลงไปเรื่ อยๆจนครบจานวนของร้ านค้ าแต่ละประเภทที่กาหนดไว้
ขัน้ ตอนที่ 5: ติดต่ อร้ านค้ า
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ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการติดต่อผู้เช่า เพื่อสอบถามความสนใจในการเข้ ามาเช่าพื ้นที่ภายในศูนย์เพื่อดาเนินธุรกิจ โดย
จะมีการแนะนาแนวคิดหลักของโครงการ ตลอดจนรูปแบบตัวอย่างพื ้นที่เช่า โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
พื ้นฐานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ ผ้ เู ช่าสามารถใช้ ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ หากลูกค้ าปฏิเสธการเช่า
บริ ษัทฯจะทาการคัดเลือกผู้เช่ามาทดแทนจากทะเบียนรายชื่อร้ านค้ า (Database) ที่บริ ษัทฯจัดทาไว้
อย่างไรก็ดีวิธีการคัดเลือกผู้เช่าดังที่กล่าวมาข้ างต้ น นันเป็
้ นแนวทางดาเนินการในกรณีที่บริ ษัทฯเป็ นผู้เลือกและ
ติดต่อผู้เช่า ในกรณีที่มีผ้ สู นใจเช่าพื ้นที่ของบริ ษัท ฯและเป็ นผู้ติดต่อมายังบริ ษัทฯเอง บริ ษัทฯจะพิจารณาร้ านค้ า
ดังกล่าวตามเกณฑ์เดียวกันกับขันตอนที
้
่ 3 และขึ ้นทะเบียนร้ านค้ าดังกล่าวไว้ ในระบบ (Database) จากนันจึ
้ ง
พิจารณาให้ เช่าพื ้นที่อีกครัง้ หนึง่ ตามจานวนพื ้นที่เช่าที่วา่ งอยูใ่ นขณะนัน้
(2) การจัดหาผู้มาซือ้ สินค้ า/ใช้ บริการภายในศูนย์
บริ ษัทฯจะทาการตลาดเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ในกรณีของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
(The Platinum Fashion Mall) ผู้มาซื ้อสินค้ าภายในศูนย์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผู้ค้าปลีก ดังนัน้ แนวทางการทา
การตลาดเพื่อส่งเสริ มการจาหน่ายของผู้เช่าพื ้นที่จะไม่เน้ นการทาตลาดผ่านสื่อวงกว้ าง (Mass Media) แต่จะเน้ น
การเข้ าถึงเฉพาะกลุม่ เป้าหมายและเป็ นการตลาดแบบเชิงรุก ในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทฯเน้ นทาการตลาดอย่างมาก
ในช่วงเริ่ มเปิ ดโครงการ โดยการจัดทา Directory ที่รวบรวมรายชื่อร้ านค้ า ลักษณะสินค้ าที่จาหน่าย ช่องทางการ
ติดต่อ หมายเลขห้ องร้ านค้ า โซนร้ านค้ า ฯลฯ เพื่อให้ กลุม่ ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ Directory ดังกล่าวเป็ นแนวทางใน
การใช้ เลือกซื ้อสินค้ า หรื อใช้ เป็ นแผนที่ช่วยนาทาง เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วสบายในการเลือกซื ้อสินค้ า
ภายในโครงการ ในด้ านของช่องทางการเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือกลุม่ ผู้ค้าปลีกนัน้ บริ ษัท ฯได้ สง่ พนักงานของ
บริ ษัทฯไปพบกลุม่ ผู้ค้าปลีก เพื่อแนะนาข้ อมูลพื ้นฐานของโครงการให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมทังสร้
้ างความคุ้นเคยไปใน
คราวเดียวกัน หลังจากโครงการเริ่ มมีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั แล้ ว บริ ษัทฯจึงลดระดับการทาการตลาดมาเป็ นเพียง
การโฆษณาผ่านทาง website ของบริ ษัทฯเอง เพื่อเป็ นช่องทางให้ ผ้ ูซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์สามารถ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯและทางศูนย์
ยังมีกลุ่มลูกค้ าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เพิ่มสัดส่วนขึน้ อย่างมีนัย สาคัญ คือกลุ่มลูก ค้ านักท่อ งเที่ยวต่างชาติ ซึ่งบริ ษัท ฯ
ตระหนักถึงให้ ความสาคัญของการทาการตลาดกับกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ จึงวางแผนใช้ สอื่ โฆษณาที่สามารถเข้ าถึงกลุม่
ลูกค้ าคนดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้ าส่ง-ค้ าปลีกให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์และโรงแรม
ดังนัน้ รูปแบบการจัดหาผลิตภัณฑ์จึงหมายถึงขันตอนการพั
้
ฒนาโครงการ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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(1) การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและก่ อสร้ างโครงการ
ที่ดินเป็ นตัวกาหนดทาเลที่ตงั ้ ของโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ดังนัน้ การจัดหาการที่ดินเพื่อ พัฒนาและก่อสร้ าง
โครงการจึงเป็ นขันตอนแรกที
้
่สาคัญในการพัฒนาโครงการ ลักษณะที่ดินที่เหมาะสาหรั บการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้ า หรื อ โรงแรมนันควรอยู
้
่ในบริ เวณที่สามารถเข้ าถึงได้
สะดวกจากการคมนาคมที่หลากหลาย เป็ นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนค่อนข้ างหน้ าแน่น และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ม
จานวนสูงขึ ้นในอนาคต มีขนาดพื ้นที่และรูปร่างที่สอดคล้ องกับรูปแบบและแนวคิดของโครงการ ในบริ เวณโดยรอบ
โครงการมีสาธารณูปโภคครบครั น รวมถึงต้ องพิจารณาข้ อจากัดการใช้ ที่ดินด้ วยในแง่ของผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ ทังนี
้ ้ ในการจัดหาที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะ
จัดหาที่ดินโดยการ:
ก. กำรซือ้ ขำด: ในกรณี รำคำที่ดินมีควำมสมเหตุสมผลและเหมำะสมที่จะนำมำพัฒ นำโครงกำร (ที่ผ่ำนมำ
บริ ษัทฯได้ จัดหำที่ดินด้ วยกำรซื ้อขำดเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำรในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ โครงกำรศูนย์
แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) และโครงกำรโรงแรม โนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ รวมถึงโครงกำรที่จะพัฒนำขึน้ ในอนำคต อันได้ แก่ โครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว
(Holiday Inn Express) และโรงแรมระดับ 4 ดำว (Holiday Inn Resort) ที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี)
ข. กำรเช่ำที่ดิน: ในกรณีที่ดินตังอยู
้ ใ่ นทำเลที่มีศกั ยภำพแต่เจ้ ำของที่ดินไม่ยินดีที่จะขำยขำด หรื อรำคำของที่ดินสูง
มำกจนไม่ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุนหำกใช้ วิธีซื ้อขำด (บริ ษัทฯได้ จดั หำที่ดินเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต
บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) โดยกำรทำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำวกับเจ้ ำของที่ดินเดิม อันได้ แก่
คือ สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริ ย์ รวมถึงทำสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำร เดอะ
วอร์ ฟ สมุย กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัดซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ อง)
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(2) ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
เมื่อสามารถจัดหาที่ดินได้ แล้ ว ขันตอนต่
้
อไป บริ ษัทฯจะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการในหลายๆด้ าน เพื่อลด
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ในการศึกษาและประเมินความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาและ
ดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ บริ ษัทฯจะดาเนินการศึกษาและประเมินความเป็ นไปได้ ในด้ าน
ต่างๆดังต่อไปนี ้
 กำรวิเครำะห์และศึกษำควำมเป็ นไปได้ ทำงกำรตลำด ซึง่ ปั จจัยที่บริ ษัทฯพิจำรณำประกอบด้ วยประมำณกำร
ส่วนแบ่งกำรตลำดของโครงกำร คู่แข่งขัน ลักษณะของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย ตลอดจนแนวโน้ มของตลำดใน
อนำคต เช่น ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรจัดหำสินค้ ำ กำรกำหนดประเภทสินค้ ำและร้ ำนค้ ำ รวมถึงกำร
กำหนดรำคำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่เหมำะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนงำนด้ ำนกำรตลำด
 กำรวิเครำะห์และศึกษำด้ ำนเทคนิคและกำรศึกษำด้ ำนโครงสร้ ำง เพื่อกำหนดลักษณะเฉพำะที่โดดเด่นและ
สวยงำมเพื่อดึงดูดใจสำยตำของลูกค้ ำที่จะเข้ ำมำเช่ำพื ้นที่ รวมถึงลูกค้ ำที่จะเข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและใช้ บริ กำร
ภำยในศูนย์ และเพื่อกำหนดองค์ประกอบของโครงกำรในส่วนต่ำงๆให้ มีควำมสอดคล้ องและเหมำะสมกับ
ลักษณะของกลุม่ เป้ำหมำยและภำวะกำรตลำดในทำเลที่ตงนั
ั ้ นๆ
้
 กำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ทำงกำรเงินเพื่อศึกษำและประเมินผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กำร
จัดหำแหล่งที่มำของเงินทุน โดยโครงกำรที่บริ ษัทฯจะพัฒนำและดำเนินกำร จะต้ องให้ ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนที่ค้ มุ ค่ำและไม่น้อยกว่ำอัตรำผลตอบแทนขันต
้ ำ่ ที่บริ ษัทฯกำหนด โดยในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ บริ ษัทฯต้ องกำรผลตอบแทนขันต
้ ่ำจำกกำรลงทุนในโครงกำร (Internal Rate
of Return: IRR) เท่ำกับ 12%
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯจะยังอาจต้ องพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯควบคูไ่ ปกับการศึกษาความเป็ นได้ ของ
โครงการในด้ านแง่การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึง่ ต้ องไม่สง่ ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯมาก
นัก
(3) ออกแบบโครงการ
รูปลักษณ์ทงภายนอกและภายในของโครงการศู
ั้
นย์การค้ าและโรงแรมถือเป็ นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้ ลกู ค้ า เข้ า
มาใช้ บริ การศูนย์การค้ า และโรงแรมดังนันบริ
้ ษัทฯจึงให้ ความสาคัญกับการออกแบบโครงสร้ างและการตกแต่ง
อาคารของโครงการ ให้ สอดคล้ องกับแนวคิดหลักและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ใช้ สอย
ของอาคารที่ต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การใช้ งานและมีโครงสร้ างอาคารที่มีความความปลอดภัยสูง เมื่อ
บริ ษัทฯได้ มีการดาเนินการตามขันตอนต่
้
างๆที่เกี่ยวข้ องจนค่อนข้ างแน่นอนแล้ วว่าบริ ษัทฯมีที่ดินที่เพียงพอและมี
ความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาและดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯจะเริ่ มออกแบบโครงการทังในด้
้ าน
สถาปั ตยกรรม โครงสร้ าง และงานระบบต่างๆ โดยในการออกแบบโครงการ บริ ษัทฯในฐานะเจ้ าของโครงการจะ
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับผู้ออกแบบโครงการ (ซึง่ มีหน้ าที่สาคัญในการศึกษาข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบ
โครงการ การดาเนินการออกแบบด้ านโยธา ไฟฟ้ า เครื่ องกล สิ่งแวดล้ อมและสถาปั ตยกรรม การจัดทาข้ อกาหนด
ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ รวมถึงการออกแบบเพิ่มเติมและแก้ ไขปั ญหาแบบของโครงการระหว่างก่อสร้ าง
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จนกระทัง่ เสร็ จงาน) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯในฐานะเจ้ าของโครงการจะได้ มีการประสานงานและทางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด
และต่อเนื่องกับผู้ออกแบบโครงการตังแต่
้ ช่วงแรกๆของการออกแบบโครงการจนกระทัง่ การพัฒนาและก่อสร้ าง
โครงการแล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ รูปแบบและสถาปั ตยกรรมของโครงการ การจัดพื ้นที่ภายในโครงการและ
การคัดเลือกผู้เช่าพื ้นที่มีความสอดคล้ องกับแนวคิดทางการตลาดของโครงการที่กาหนดขึ ้น รวมถึงภาวะตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ที่อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ในระหว่างการพัฒนาโครงการ บริ ษัทฯอาจต้ องพิจารณาและดาเนินการที่จาเป็ นร่วมกับผู้ออกแบบโครงการในการ
ปรั บหรื อเปลี่ยนแบบของโครงการ การเปลี่ยนแปลงประเภทวัสดุที่ ใช้ ก่อสร้ างโครงการ การปรั บลดต้ นทุนการ
พัฒนาและก่อสร้ างโครงการในส่วนที่ไม่จาเป็ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการใน
ระยะยาวในระดับที่เหมาะสม โดยในการพิจารณาและคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการ บริ ษัทฯจะพิจารณาคัดเลือก
ผู้ออกแบบที่มีชื่ อเสีย งและเป็ นที่ยอมรั บ ในวงการ มีป ระสบการณ์ ทางานในโครงการที่ มีลกั ษณะเหมือ นหรื อ
ใกล้ เคียงกัน รวมถึงมีมลู ค่าโครงการที่ใกล้ เคียงกัน มีทีมงานทังในด้
้ านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมที่มีความพร้ อม
ทังด้
้ านและเทคนิคและประสบการณ์ และได้ นาเสนอข้ อเสนอทังด้
้ านเทคนิคและด้ านการเงินซึ่งมีเงื่อนไขเหมาะสม
และบริ ษัทฯสามารถยอมรับได้
ในระหว่างการออกแบบโครงการ บริ ษัทฯจะดาเนินการขออนุญาตการก่อสร้ างอาคารจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา ซึ่งในขันตอนการขออนุ
้
ญาตการก่ อสร้ างอาคาร บริ ษัทฯ
จะต้ องจัดทาและส่งเอกสารที่สาคัญให้ หน่วยงานราชการพิจารณา อันได้ แก่ แบบคาขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
หนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ แผนผังบริ เวณ แบบแปลนการก่อสร้ าง รายการประกอบแบบ
แปลน ฯลฯ โดยบริ ษัทฯจะเริ่ มการก่อสร้ างโครงการได้ เมื่อได้ รับอนุญาตการก่อสร้ างจากกองควบคุมอาคารเท่านัน้
(4) ศึกษาผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ก่อนเริ่ มต้ นก่อสร้ างโครงการ บริ ษัทฯจะศึกษาและวิเคราะห์วา่ การก่อสร้ างอาคารตามแผนที่กาหนดนัน้ เข้ าเงื่อนไข
ต้ องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม(EIA) หรื อไม่ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด โดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง อย่างเคร่งครัด
(5) การคัดเลือกผู้รับเหมา
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์ บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการ
ก่อสร้ าง ภายใต้ การบริ หารจัดการงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการลงทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ การ
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการ (Contractor) (ซึ่งมีหน้ าที่หลักในการก่อสร้ างโครงการและติดตังอุ
้ ปกรณ์ตาม
ระยะเวลาที่สญ
ั ญากาหนด การควบคุมคุณภาพและระยะเวลาการทางานตามสัญญา การรักษาความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้ อมระหว่างการก่อสร้ าง ฯลฯ) จึงมีความสาคัญ โดยในการคัดเลือกผู้รับเหมา บริ ษัทฯจะพิจารณาจาก
ประวัติและผลการทางานของผู้รับเหมาในด้ านคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้ าง ศักยภาพทางการเงิน ประวัติ
ด้ านการรับผิดชอบงาน รวมถึงขันตอนและเทคโนโลยี
้
ใ นการก่อสร้ างที่จะช่วยลดต้ นทุนและร่ นระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างโครงการ โดยในซึ่งขันตอนการคั
้
ดเลือกบริ ษัทผู้รับเหมา บริ ษัทฯจะใช้ วิธีการประกวดราคา โดยให้ มีการ
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เสนอราคาจากผู้รับเหมาหลายๆราย และบริ ษัทฯจะพิจารณาเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่าก่อสร้ างให้ อยู่ในงบประมาณ
ที่ตงไว้
ั ้ และสอดคล้ องกับราคากลางที่ประเมินโดยผู้สารวจปริ มาณงานอิสระ และมีระยะเวลาการก่อสร้ างเป็ นไป
ตามแผนงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้รับเหมาในด้ านต่างๆตามที่กล่าว
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ โดยบริ ษัทฯมีระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ที่ชดั เจนและโปร่งใส
(6) การบริหารโครงการก่ อสร้ าง
เมื่อสามารถคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการที่เหมาะสมได้ แล้ ว บริ ษัทฯจะทาการว่าจ้ างบริ ษัทผู้ควบคุมงานและ
บริ หารโครงการก่อสร้ างที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการบริ หารและควบคุมการก่อสร้ างให้ เข้ ามาควบคุมการ
ก่อสร้ างโครงการทัง้ นี ้ ในกำรพิ จำรณำคัดเลือ กและแต่งตัง้ บริ ษั ท ผู้ควบคุมงำนและบริ ห ำรโครงกำรก่ อสร้ ำง
บริ ษัทฯจะพิจำรณำปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ประวัติและผลกำรทำงำนในอดีตในโครงกำรที่มีลกั ษณะเหมือนกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน ประวัติด้ำนกำรรับผิดชอบงำน ควำมพร้ อมของบุคลำกรทังในด้
้ ำนเทคนิคและวิศวกรรม ขันตอนและ
้
ระยะเวลำกำรทำงำน ข้ อเสนอทัง้ ในด้ ำนเทคนิคและด้ ำนกำรเงิน ขอบเขตกำรให้ บริ กำร ฯลฯซึ่งผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ างจะวิเคราะห์และพยากรณ์ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นในการก่อสร้ างโครงการ รวมถึงแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยรอบ
โครงการ ความปลอดภัย และการสัญจรของชุมชนโดยรอบ โดยในกรณีที่จาเป็ น ผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการอาจจะ
ต้ องนาเทคนิควิธีการก่อสร้ างแบบพิเศษเข้ ามาใช้ เพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาและ
ก่อสร้ างโครงการทุกครัง้ ทางโครงการก็ได้ ทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ โดยครอบคลุม
ทังโครงการโดยหลั
้
งจากการว่าจ้ างผู้ควบคุมงานก่อสร้ างแล้ ว บริ ษัทฯจะคอยติดตามผลการดาเนินการและความ
คืบหน้ าในการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการก่อสร้ างโครงการจะแล้ วเสร็ จตาม
แผนงาน
2.2.2.2.2 ลักษณะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายโครงการ
บริ ษัทฯเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าและเป็ นผู้บริ หารพื ้นที่เช่าของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ซึง่ เริ่ มเปิ ดดาเนินการ ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.
2548 รวมถึงบริ ษัทฯได้ ทาสัญญาเช่าบริ หารโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย (The Wharf Samui) ซึ่งเป็ นโครงการ
Community Mall เป็ นระยะเวลานาน 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567)และใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯกาลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าขึ ้นอีกหนึ่งโครงการแห่ง ภายใต้ ชื่อ
โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึ่งคาดว่าการก่อสร้ างจะแล้ วเสร็ จและพร้ อม
เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2560 (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ The Market by Platinum
ในส่วนโครงการในอนาคต) ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการ The Platinum Fashion Mall และโครงการ The Wharf
Samui ที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี ้
โครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (The Platinum Fashion Mall)
โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นศูนย์ค้าส่งเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย บริ เวณใจ
กลางประตูน ้า และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์รวมแหล่งแฟชัน่ ค้ าส่งครบวงจร (one-stop wholesale shopping center) ซึง่
ส่วนที่ 2.2.2หน้ ำที่ 13

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ประกอบด้ วยร้ านค้ าส่งกว่า2,000 ร้ านค้ า โดยโครงการดังกล่าวใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 5,000 ล้ านบาท (มูลค่าเงิน
ลงทุนแรกเริ่ ม จานวน 2,600 ล้ านบาท และลงทุนเพิ่มในส่วนขยายจานวน 2,400 ล้ านบาท) และได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการมา
ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2548 ภายในโครงการประกอบไปด้ วยร้ านค้ าส่งสินค้ าที่จดั โซนไว้ เป็ นหมวดหมู่ (Zoning
Arrangement) จานวน 2,000 ร้ านค้ า ทังเสื
้ ้อผ้ าบุรุษ เสื ้อผ้ าสตรี เสื ้อผ้ าเด็ก กระเป๋ าเครื่ องหนัง รองเท้ า เครื่ องประดับ และ
พรั่งพร้ อมไปด้ วยสิง่ อานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทาให้ โครงการดังกล่าวเป็ นที่นิยมอย่างยิ่งทังใน
้
กลุม่ ผู้เช่าและกลุม่ ลูกค้ าผู้มาซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์
ภาพแสดงที่ตงั ้ ในปั จจุบันของศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ งเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ที่มา: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(1)

ที่ตงั ้ โครงการ

โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณสี่แยกประตูน ้า เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวง
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย่านประตูน ้าเป็ นบริ เวณที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าและ
สิ่งทอของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าส่งเสื ้อผ้ าที่ มีความสาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยมานาน
กว่า 40 ปี
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(2)

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค

โครงการดังกล่าวประกอบไปด้ วยอาคารจานวน 2 หลัง เชื่อมต่อกัน โดยแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังนี ้
 อาคาร 1 (โซน1,2):มีความสูง 24 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ ตังอยู
้ ่บนที่ดิน พืน้ ที่ประมาณ 7 ไร่ 22
ตารางวา (โฉนดเลขที่ 1034, 1408 และ 15866)มี พืน้ ที่ ใช้ สอยประมาณ 110,000ตร.ม.(รวมส่ว น
ศูนย์การค้ าและที่พกั อาศัย)โดยชันใต้
้ ดิน – ชัน้ 6 นันเป็
้ นพื ้นที่ศนู ย์การค้ าและศูนย์อาหาร ชัน้ 7 – ชัน้ 10
นันเป็
้ นพื ้นที่จอดรถ ชัน้ 11 เป็ นพื ้นที่สานักงานของบริ ษัท ฯและคลังสินค้ า และชัน้ 12 – 24 นันเป็
้ นพื ้นที่
ห้ องพักอาศัยแบบ Condominium ซึง่ บริ ษัทฯได้ ขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ ว
 อาคาร 2(โซน 3):มีความสูง25ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 4ชัน้ ตังอยู
้ บ่ นที่ดินพื ้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 11.20
ตารางวา (โฉนดเลขที่1041 และ 15867) มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 39,570ตร.ม.โดยชันใต้
้ ดินทัง้ 4 ชันนั
้ น้
เป็ นพื ้นที่จอดรถ บริ เวณ ชัน้ 1 – ชัน้ 5 นันเป็
้ นพื ้นที่ศนู ย์การค้ า และชัน้ 6 – ชัน25
้ เป็ นพื ้นที่ของโรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (รวมทัง้ 2 อาคาร) ประกอบด้ วยลิฟท์ จานวน 21
ชุด บันไดเลื่อน 24ชุด พร้ อมทังระบบไฟฟ้
้
า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบ
ป้องกันอัคคีภยั
(3)

รูปแบบการบริหารอาคาร

รูปแบบการบริ หารอาคารของทัง้ 2 อาคารในโครงการมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เนื่องจากพื ้นที่ชนั ้ 12 – ชัน้ 24
ของอาคาร 1 นันเป็
้ นพื ้นที่อยูอ่ าศัย (Condominium) การบริ หารงานภายในอาคารดังกล่าวจึงเป็ นการบริ หารงาน
ในรู ปของนิ ติบุคคลอาคารชุด โดยเจ้ าของพืน้ ที่ ภายในอาคารทุก รายถื อ เป็ นเจ้ าของร่ วมที่มีสิทธิ ในทรั พ ย์ สิน
ส่วนกลางของอาคารตามอัตราสิทธิที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนิติบคุ คลอาคารชุดซึ่งเป็ นไปตามพื ้นที่ของอาคารชุดที่
เจ้ าของร่ วมแต่ละรายครอบครอง และเจ้ าของร่ วมมีสิทธิ ในการใช้ อานาจในการออกความเห็นในที่ประชุมใหญ่
เจ้ าของร่วมอย่างไรก็ตามการบริ หารอาคารและระบบงานของนิติบคุ คลอาคารชุดจะดาเนินการผ่านคณะกรรมการ
นิติบคุ คลอาคารชุดและผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมเจ้ าของร่วม
ดังนัน้ บริ ษัทฯซึง่ เป็ นเจ้ าของร่วมรายหนึง่ ในโครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (เจ้ าของพื ้นที่ชนั ้ 3– ชัน้ 6 และ
ชัน้ 11 รวมถึงพื ้นที่จอดรถบางส่วน) จะมีสทิ ธิและอานาจในการออกเสียงในวาระต่างๆที่เสนอให้ มีการพิจารณาใน
ที่ประชุมใหญ่เจ้ าของร่วมนิติบคุ คลอาคารชุด ตามข้ อบังคับของนิติบคุ คลอาคารชุด
ในส่วนของอาคาร 2(ซึ่งเป็ นส่วนขยาย) นัน้ บริ ษัทฯในฐานะเจ้ าของพื ้นที่ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท แพลทินมั พลาซ่า
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ให้ ทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอาคารส่วนดังกล่าว
(4)

ลักษณะการดาเนินงานโครงการ

โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall)เป็ นศูนย์การค้ าส่งเสื ้อผ้ า
แฟชัน่ ที่ใหญ่และมีความครบครันแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบไปด้ วยร้ านค้ าส่งสินค้ าที่
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จัดโซนไว้ เป็ นหมวดหมู่ (Zoning Arrangement) ถึงจานวน 2,000ร้ านค้ า ทังเสื
้ ้อผ้ าบุรุษ เสื ้อผ้ าสตรี เสื ้อผ้ าเด็ก
กระเป๋ าเครื่ องหนัง รองเท้ า เครื่ องประดับ พรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคครบ
ครัน ทาให้ โครงการดังกล่าวเป็ นที่นิยมอย่างยิ่งทังในกลุ
้
ม่ ผู้เช่าและกลุม่ ลูกค้ า ผู้มาซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายใน
ศูนย์ เช่น ผู้ค้าปลีก ผู้บริ โภค และนักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
างประเทศ
ในการบริ หารจัดการโครงการ บริษัทฯมีหน้ าทีใ่ นการจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ภายในศูนย์ศนู ย์การค้ า ซึง่ มักเป็ นกลุม่ ผู้ค้าส่ง
สินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ตลอดจนจัดวางผู้เช่าพื ้นที่ให้ มคี วามเหมาะสมกับสอดคล้ องกันกับโซนพื ้นที่เช่า ในปั จจุบนั มีผ้ ู
เช่าหลายประเภททังประเภทผู
้
้ เช่าระยะสัน้ 1 ปี ผู้เช่าระยะยาว 3 ปี ผู้เช่าระยะยาว 5 ปี และ ผู้เช่าระยะยาว 10 ปี
โดยผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าระยะยาว 5 ปี – 10 ปี นันได้
้ ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ ามาแล้ ว (พื ้นที่เซ้ ง) ตังแต่
้ วนั ที่เข้ า
ทาสัญญา ซึง่ ผลการดาเนินงานในอดีตของโครงการดังกล่าวนันประสบความส
้
าเร็ จเป็ นอย่างดี ทาให้ โครงการมี
อัตราการเช่าพื ้นที่สงู อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ พื ้นที่ของ
The Platinum Fashion Mall
(5) รายละเอียดพืน้ ที่ใช้ สอยและพืน้ ที่เช่ า
รายละเอียด
พืน้ ที่โดยประมาณ (ตารางเมตร)
อาคาร 1 (โซนศูนย์ การค้ าเฉพาะส่ วนที่บริษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์/สิทธิการเช่ า)
1
พืน้ ที่จัดหาประโยชน์
18,661 (คิดเป็ น 63,37% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 1 ที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์/สิทธิการเช่า)
 พืน้ ที่เช่ า (1)

 10,940 (คิดเป็ น 37.15% ของ
พื ้นที่ใช้ สอยรวมของอาคาร 1 ที่
บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์/
สิทธิการเช่า)

 พืน้ ที่เซ้ ง (2)

 4,811 (คิดเป็ น 16.34% ของ
พื ้นที่ใช้ สอยรวมของอาคาร 1 ที่
บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์/
สิทธิการเช่า)

 พืน้ ที่ศูนย์ อาหาร

 2,910 (คิดเป็ น 9.88% ของพื ้นที่
ใช้ สอยรวมของอาคาร 1 ที่
บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์/
สิทธิการเช่า)

2

พืน้ ที่สานักงาน

1,359 (คิดเป็ น 4.61% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 1 ที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ
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รายละเอียด
3

พืน้ ที่โดยประมาณ (ตารางเมตร)
กรรมสิทธิ์/สิทธิการเช่า)

พืน้ ที่บริการทั่วไปภายในศูนย์

1,924 (คิดเป็ น 6.53% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 1 ที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์/สิทธิการเช่า)

4

พืน้ ที่จอดรถยนต์ ภายในอาคาร (จอดรถได้ 590 คัน ซึ่งเป็ นพืน้ ที่
จอดรถภายในอาคารที่เป็ นของบริษัทฯ ไม่ รวมพืน้ ที่จอดรถที่
เป็ นของพืน้ ที่พกั อาศัยและพืน้ ที่พลาซ่ าส่ วนที่ขายขาด)

7,505 (คิดเป็ น 25.48% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 1 ที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์/สิทธิการเช่า)
29,449(6)

รวมพืน้ ที่ใช้ สอยอาคาร 1
อาคาร 2(ส่ วนขยาย)
1
พืน้ ที่จัดหาประโยชน์ จากโซนศูนย์ การค้ า

5,040 (คิดเป็ น 12.74% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 2)

 พืน้ ที่เช่ า (3)

 1,365 (คิดเป็ น 3.45% ของพื ้นที่
ใช้ สอยรวมของอาคาร 2)

 พืน้ ที่เซ้ ง (2)

 3,675 (คิดเป็ น 9.29% ของพื ้นที่
ใช้ สอยรวมของอาคาร 2)

2

พืน้ ที่ส่วนกลาง (4)

5,578 (คิดเป็ น 14.10% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 2)

3

พืน้ ที่งานระบบ (5)

1,742 (คิดเป็ น 4.40% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 2)

4

พืน้ ที่จอดรถยนต์ ภายในอาคาร (จอดรถได้ 269คัน)

7,737 (คิดเป็ น 19.55% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 2)

5

พืน้ ที่ส่วนโรงแรม

19,473 (คิดเป็ น 49.21% ของพื ้นที่ใช้ สอย
รวมของอาคาร 2)

รวมพืน้ ที่ใช้ สอยอาคาร 2 (ส่ วนขยาย)
หมายเหตุ :

39,570

(1) พื ้นที่เช่า หมายถึง พื ้นที่ที่ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ซึง่ แบ่งเป็ นพื ้นที่เช่าที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯจานวน 10,124 ตร.ม. และเป็ นพื ้นที่ที่บริษัทฯเป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าจานวน 816ตร.ม.
(2) พื ้นที่เซ้ ง หมายถึง พื ้นที่เช่าระยะยาวและที่ได้ รับชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ ามาแล้ ว
(3) พื ้นที่เช่า หมายถึง พื ้นที่ที่ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี
(4) พื ้นที่สว่ นกลาง หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่ผ้ เู ช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริการในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
(5) พื ้นที่งานระบบ หมายถึง พื ้นที่ติดตังงานระบบ
้
เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็ นต้ น
(6) พื ้นที่อาคาร 1 ที่แสดงไว้ ในตารางด้ านบน รวมเฉพาะพื ้นที่ทบี่ ริษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ/สิทธิการเช่า โดยรูปแบบการ
บริหารจัดการอาคารดังกล่าวจะดาเนินการโดยนิติบคุ คลอาคารชุดตามที่ได้ กล่าวไว้ เบื ้องต้ นในข้ อ (3) ห้ วข้ อ รูปแบบ
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การบริหารอาคาร ทังนี
้ ้ จากพื ้นที่ใช้ สอยในอาคาร 1 ที่บริษัทฯมีสิทธิในการใช้ เท่ากับ 29,449 ตารางเมตรดังกล่าว
แบ่งเป็ นพื ้นที่ที่บริษัทฯเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์จานวน 26,523 ตารางเมตร และพื ้นที่ที่บริษัทฯเช่าจากนิติบคุ คลอาคาร
ชุด เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ กรมธนารักษ์ และบุคคลทัว่ ไปเท่ากับ 2,276, 460 และ 190 ตารางเมตร ตามลาดับ
อนึ่ง มีพื ้นที่บางส่วนของศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ในอาคาร 1 ชันใต้
้ ดิน ชัน้ 1 และชัน้ 2 (ซึง่ เป็ น
ส่วนที่มีการขายขาดให้ แก่บคุ คลอื่นที่มิใช่บริษัทฯ) ซึง่ มีพื ้นที่รวมทังสิ
้ ้น 304.15 ตารางเมตร ซึง่ ปั จจุบนั ถือครอง
กรรมสิทธิ์โดยกรรมการผู้มีอานาจควบคุมบางท่านและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว โดยพื ้นที่จานวน 304.15 ตาราง
เมตรดังกล่าวบางส่วน(ประมาณ 50 ตารางเมตร) ได้ ปล่อยเช่าให้ แก่บริษัทฯ เพื่อนาไปปล่อยเช่าช่วงต่อให้ แก่ผ้ เู ช่าราย
ย่อย (ดูรายละเอียดในส่วนของรายการระหว่างกัน) และบางส่วน(ประมาณ 250 ตารางเมตร) นาไปปล่อยเช่าให้ แก่ผ้ ู
เช่ารายย่อยโดยตรง โดยในการปล่อยเช่าพื ้นที่โดยกรรมการผู้มีอานาจควบคุมและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวมีการ
คิดอัตราค่าเช่าในราคาตลาดและมีการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าพื ้นที่ที่มีความเหมาะสมและเป็ นปกติทวั่ ไปใน
การดาเนินธุรกิจ

(6)

อัตราการเช่ าพืน้ ที่ย้อนหลังของโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (ทัง้
อาคาร 1 และอาคาร 2)

อัตราการเช่ าพืน้ ที่

ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2554

ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2555

ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2556

99%

99%

99%

ณ วันที่ 30
กันยายน
พ.ศ.2557
99%

อัตราการเช่าพื ้นที่ดงั กล่าว รวมเฉพาะพื ้นที่เช่าเท่านัน้ ไม่รวมถึงพื ้นที่เช่าระยะยาวเกิน 3 ปี (พื ้นที่เซ้ ง) และพื ้นที่อื่น

หมายเหตุ :

(7)

ข้ อมูลผู้เช่ าจาแนกตามประเภทของธุรกิจของผู้เช่ าทัง้ อาคาร 1 และอาคาร 2 (ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2557)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนพืน้ ที่คดิ เทียบกับพืน้ ที่ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)

เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ

49%

เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า

12%

ศูนย์อาหาร

10%

ธนาคาร

5%

ร้ านอาหารแบรนด์

4%

ของที่ระลึก

3%

มือถือและอุปกรณ์

1%

พื ้นที่ให้ เช่าคลังสินค้ า

16%
รวม

100%
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หมายเหตุ:สัดส่วนของพื ้นที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ สัญญาเช่าอายุ 5 ปี และสัญญาเช่าอายุ 10 ปี ของโครงการ The Platinum
Fashion Mall (ทังอาคาร
้
1 และอาคาร 2 รวมกัน) เท่ากับ 58.7%, 0.8% และ 40% ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้

(8) สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าสัน้ (ไม่ เกิน 3 ปี ) และเช่ าระยะยาว (เกินกว่ า 3 ปี ) เทียบกับพืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด
ให้
รำยละเอียด
เพิ่มเกี่ยวกับ

(รวมทัง้ พืน้ ที่ของอาคาร 1 และ 2) (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557)
อายุของสัญญาเช่ า

lease profile

สัญญาเช่าอายุไม่เกิน 3 ปี (ส่วนใหญ่จะครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี พ.ศ.25582559)
สัญญาเช่าอายุ 5 ปี (พื ้นที่เซ้ ง)
สัญญาเช่าอายุ 10 ปี (พื ้นที่เซ้ ง) (ส่วนใหญ่จะ
ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี พ.ศ.25632564)
พื ้นที่วา่ ง (อยูใ่ นระหว่างการหาผู้เช่ารายใหม่มา
แทนผู้เช่ารายเดิมที่ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา)
รวม

พืน้ ที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
12,220

สัดส่ วนพืน้ ที่คดิ เทียบกับพืน้ ที่ให้ เช่ า
รวมโดยประมาณ (ร้ อยละ)
58.7

177
8,309

0.8
40.0

85

0.4

20,791

100.0

(9) ข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการหมดอายุของสัญญาเช่ า (ทัง้ เช่ าสัน้ และเช่ ายาว) ของทัง้ อาคาร 1 และ 2
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557)
ปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พื ้นที่วา่ ง
รวม

พืน้ ที่ให้ เช่ าที่ครบกาหนดอายุสัญญา
เช่ าโดยประมาณ (ตร.ม.)
6,224
5,111
465
597
3,655
4,128
458
68
85
20,791

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าที่สัญญาเช่ าครบกาหนดคิดเทียบกับ
พืน้ ที่ให้ เช่ าร่ วมโดยประมาณ (ร้ อยละ)
29.9
24.6
2.2
2.9
17.6
19.9
2.2
0.3
0.4
100.0

(8) (10) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการ
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กลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่เป้าหมายของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นกลุม่ ผู้ค้าส่งเสื ้อผ้ า แฟชัน่
เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า และเครื่ องประดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ ว มักเป็ นผู้ที่มีร้านค้ าส่งอยู่แล้ วในย่านประตูน ้า
ตลาดโบ๊ เบ๊ และสวนจตุจตั ร แต่ต้องการขยายขนาดของธุรกิจด้ วยการจัดให้ มีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มขึ ้น (Market
Channels) หรื อเพิ่มประเภทสินค้ าที่จาหน่าย (Product Line) ให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น นอกจากผู้ค้าส่งที่
มีร้านค้ าอยูแ่ ล้ ว ยังมีกลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่เป้าหมายที่สาคัญอีกกลุม่ หนึ่ง คือกลุม่ ลูกค้ า ที่เป็ นประเภทโรงงานผลิตเสื ้อผ้ า
และเครื่ องแต่งกายที่ต้องการเปิ ดร้ านค้ าเพื่อเข้ าถึงผู้ค้าปลีกได้ มากยิ่งขึ ้น
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่มาจับจ่ายซื ้อสินค้ าภายในศูนย์ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของโครงการ คือ กลุม่ ผู้ค้าปลีกเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องแต่งกายแฟชัน่ ที่มกั จะซื ้อสินค้ าในจานวนครัง้ ละมากๆ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อตามอาคารสานักงาน ตลาดนัด
ย่านชุมชนอื่นๆในกรุงเทพมหานคร หรื อตามหัวเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น
นอกจากกลุ่มผู้ค้าปลีกแล้ ว ยังมีกลุ่มผู้บ ริ โภค (End User) ที่นิยมมาซือ้ สินค้ า ที่โครงการ เนื่องจากความ
หลากหลายและครบครันของสินค้ า ตลอดจนราคาที่ยอ่ มเยา หรื อแม้ แต่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มกั แวะเวียน
มาที่โครงการเพื่อซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกายกลับไปเป็ นจานวนมาก ทังเพื
้ ่อเก็บไว้ สวมใส่และเป็ นของฝาก
โครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย (The Wharf Samui)

ย้ ำยข้ อมูลเกี่ยวกับโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย มำจำกส่วนโครงกำรในอนำคต เนื่องจำก
โครงกำรดังกล่ำวเริ่มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ ว

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
(ซึง่ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในกำรทำรำยกำรไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิกำรทำรำยกำร) ได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทฯเข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ซึง่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
จำกกำรที่กรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นญำติสนิทของกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ โดย
กำรที่บริ ษัทฯเข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นกำรดำเนินตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯที่เน้ น
กำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีอตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระดับที่
เหมำะสม รำยละเอียดที่สำคัญของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึ่งเริ่ มดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ.2558 มีดงั ต่อไปนี ้
ลักษณะของโครงการ

โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นโครงกำร Community Mall ที่ติดชำยหำด
แห่ ง แรกของเกำะสมุ ย ภำยในโครงกำรจะได้ รั บ กำรตกแต่ ง ด้ วย
สถำปั ตยกรรมย้ อนยุคที่เป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรมตะวันออก
และวัฒนธรรมตะวันตกที่มีเอกลักษณ์ เฉพำะตัว โดยภำยในโครงกำรจะมี
สินค้ ำและบริ กำรที่มีควำมหลำกหลำยและครบครัน สำมำรถตอบสนองทุก
ไลฟ์ สไตล์ของนักท่องเที่ยวทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศ

ที่ตงั ้ ของโครงการและขนาดของที่ดินที่
เป็ นที่ตงั ้ ของโครงการ

 โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ตัง้ อยู่ที่ หำดบ่อ ผุด เกำะสมุย จัง หวัด สุ
รำษฎร์ ธำนี ในบริ เวณที่ติดกับที่ตงของโครงกำรโรงแรมที
ั้
่อยู่ในระหว่ำง
กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (โรงแรม
Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort)
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 โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ตังอยู
้ บ่ นที่ดินที่มีพื ้นที่ประมำณ 12 ไร่
 โครงกำรประกอบด้ วย อำคำรชันเดี
้ ยว จำนวน 1 (หนึ่ง) หลัง จำนวน 8
(แปด) คูหำ เลขที่ 62/1 ถึง 62/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย
จ.สุรำษฎร์ ธำนี, อำคำร 2 (สอง) ชัน้ จำนวน 1 (หนึ่ง) หลัง จำนวน 5
(ห้ ำ) คูหำ เลขที่ 62, 62/9 ถึง 62/12 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะส
มุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี, อำคำร 4 (สี)่ ชัน้ จำนวน 1 (หนึ่ง) หลัง เพื่อใช้ เป็ น
ซุ้มประตูทำงเข้ ำโครงกำร ลำนจอดรถ รู ปแบบร้ ำนค้ ำและพื ้นที่เช่ำ สิ่ง
ตกแต่ง ระบบสำธำรณูปโภค พร้ อมสิง่ อำนวยควำมสะดวก
พืน้ ที่ก่อสร้ างรวมและพืน้ ที่ให้ เช่ า

โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย มีพืน้ ที่ก่อสร้ ำงรวมและพืน้ ที่ให้ เช่ำ เท่ำกับ
7,089 ตำรำงเมตร และ 5,493 ตำรำงเมตร ตำมลำดับ โดยมีพื ้นที่สำหรับ
จอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ได้ รวมกันมำกกว่ำ 500 คัน

เงินลงทุนสาหรับการพัฒนาโครงการ

ประมำณ 200 ล้ ำนบำท โดยเจ้ ำของโครงกำรซึ่งเป็ นสมำชิกของกลุม่ โชติ
จุฬำงกูร (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ) เป็ นเจ้ ำของ
ที่ดิ นที่ เป็ นที่ ตงั ้ ของโครงกำรและเป็ นผู้อ อกค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำรพัฒนำและ
ก่อสร้ ำงโครงกำรทังหมด
้

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย มีระบบสำธำรณูปโภคที่สำคัญซึ่งประกอบไป
ด้ วยระบบไฟฟ้ ำ ระบบ CCTV ระบบท่อระบำยน ้ำ ระบบบำบัดน ้ำเสีย ระบบ
กระแสไฟฟ้ ำส่วนกลำง ระบบพักน ้ำ ระบบเสียง ถนนส่วนกลำงและที่จอด
รถ

การเริ่มดาเนินการในเชิงพาณิชย์

โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็ นทำงกำร
ในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 โดยบริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำนำน 10 ปี (ตังแต่
้ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31
ธันวำคม พ.ศ.2567) กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด เมื่อวันที่
29 ตุลำคม พ.ศ.2557

ผู้เช่ าพืน้ ที่ภายในโครงการ

ผู้เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย จะประกอบไปด้ วย ร้ ำนอำหำร,
ร้ ำนมินิช้อป (เช่น ร้ ำนขำยเสื ้อผ้ ำและชุดว่ำยน ้ำ), ร้ ำนขำยเครื่ องประดับ
กระเป๋ ำ รองเท้ ำ, ร้ ำนขำยของที่ระลึก กรอบรู ป ภำพวำด ดอกไม้ ประดิษฐ์ ,
ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิน เช่น ร้ ำนแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ตู้ ATM,
ร้ ำนนวดและสปำ ร้ ำนสะดวกซื ้อ ผู้ให้ บริ กำรท่องเที่ยวและนำเที่ยว ซุ้ม
อำหำร (คำว-หวำน) ฯลฯ

ลูกค้ าเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำท่องเที่ยวในเกำะสมุยและนักท่องเที่ยว
ชำวไทย

ผู้บริหารโครงการ

บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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หมำยเหตุ: บริ ษัทฯตัดสินใจทีจ่ ะทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย แทนทีจ่ ะซื ้อทีด่ ินที่เป็ นที่ตงของโครงกำรและ
ั้
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรด้ วยตนเองทังหมด
้
เนื่องจำก
1) ค่ำใช้ จำ่ ยรวมในกำรในกำรซื ้อที่ดนิ รวมถึงกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นจำนวนเงินที่คอ่ นข้ ำง
สูงสำหรับบริ ษัทฯ โดยเฉพำะในช่วงที่บริ ษัทฯมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินสำหรับกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอื่นที่มี
ขนำดใหญ่กว่ำ เช่น โครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย และโครงกำร The Market by Platinum ดังนัน้ กำรเช่ำบริ หำร
โครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึง่ กำหนดให้ บริ ษัทฯสำมำรถทยอยจ่ำยค่ำเช่ำเป็ นรำยปี ปี ละ 34 ล้ ำนบำท ตลอดอำยุสญ
ั ญำ
เช่ำบริ หำร จะช่วยลดภำระทำงกำรเงินของบริ ษัทฯไปได้ มำก และทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถนำกระแสเงินสดที่มอี ยูส่ ว่ น
ใหญ่และเงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนทังจำกกำรท
้
ำ IPO และกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินไปลงทุนในโครงกำรโรงแรมที่
เกำะสมุยและโครงกำร The Market by Platinum ได้ อย่ำงเต็มที่
2) ผลกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรดำเนินโครงกำรที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริษัทฯชี ้ให้ เห็นว่ำถ้ ำบริ ษัทฯซื ้อทีด่ ินใน
กำรพัฒนำโครงกำรจำกเจ้ ำของที่ดินเดิม และพัฒนำรวมถึงก่อสร้ ำงโครงกำรด้ วยตนเองทังหมด
้
ผลประโยชน์ที่ได้ จำก
กำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรจะไม่ค้ มุ ค่ำเท่ำกับผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร
รายละเอียดเกี่ยวกับพืน้ ที่ใช้ สอยและพืน้ ที่เช่ าของโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย ( ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558)

1.

2.
3.
4.
5.

รายละเอียด
พื ้นที่จดั หำประโยชน์
-พื ้นที่ให้ เช่ำ
-พื ้นที่เซ้ ง
-พื ้นที่ศนู ย์อำหำร (ที่นงั่ )
พื ้นที่สำนักงำน

จานวนพืน้ ที่
5,493 (คิดเป็ น 35 % ของพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดของโครงกำร
้
5,211 (คิดเป็ น 33.20% ของพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
282 (คิดเป็ น 1.80% ของพื ้นทีใ่ ช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
100 ตำรำงเมตร
(คิดเป็ น 0.64 % ของพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
พื ้นที่สว่ นกลำง
1,716 ตำรำงเมตร
(คิดเป็ น 10.93% ของพื ้นทีใ่ ช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
พื ้นที่งำนระบบ
150 ตำรำงเมตร
(คิดเป็ น 0.96% ของพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
พื ้นที่จอดรถยนต์
8,234 ตำรำงเมตร
(จอดรถได้ ประมำณ 500 คัน)
(คิดเป็ น 52.50% ของพื ้นที่ใช้ สอยทังหมดของโครงกำร)
้
รวมพืน้ ที่ใช้ สอยของโครงการ
15,693 ตารางเมตร
หมำยเหตุ: ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 (ซึง่ เป็ นวันที่โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เริ่ มเปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำร)
พื ้นที่ที่มีผ้ เู ช่ำเพื่อนำมำประกอบธุรกิจ (Occupied Area) มีอยูป่ ระมำณ 4,400 ตำรำงเมตร คิดเป็ นอัตรำกำร
เช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ประมำณร้ อยละ 80 ของพื ้นที่จดั หำประโยชน์ทงหมดของโครงกำร
ั้
(5,493 ตำรำง
เมตร) โดยพื ้นที่ที่ปล่อยเช่ำได้ ทงหมดเป็
ั้
นกำรปล่อยเช่ำแบบระยะสัน้ ซึง่ มีอำยุสญ
ั ญำไม่เกิน 3 ปี โดยสัญญำ
เช่ำเกือบทังหมดของโครงกำร
้
เดอะ วอร์ ฟ สมุย จะครบกำหนดอำยุในระหว่ำงปี พ.ศ.2559-2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
สำมำรถปรับพื ้นที่สว่ นอื่นของโครงกำร เช่น พื ้นที่จอดรถยนต์ในบำงส่วน ให้ เป็ นพื ้นที่จดั หำประโยชน์เพิ่มเติมได้
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แต่ก่อนดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทฯต้ องขออนุมตั ิจำกบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ซึง่ เป็ นเจ้ ำของ
โครงกำร

สัดส่ วนของผู้เช่ าพืน้ ที่ของโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า ( ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558)
ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าเมื่อเทียบกับพืน้ ที่
จัดหาผลประโยชน์ รวมโดยประมาณ
30%
40%
5%
5%
20%
100%

สินค้ ำแฟชัน่ และของที่ระลึก
ร้ ำนอำหำร
กำรให้ บริ กำรและอื่นๆ
พื ้นที่ศนู ย์อำหำร
พื ้นที่วำ่ งทีย่ งั ไม่มีผ้ เู ช่ำ
รวม

สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจ Community Mall ในเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
 ในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำ ธุรกิจ Community Mall รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น โรงแรมและรี สอร์ ท และ Modern
Trade ในเกำะสมุยมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรที่นกั ท่องเที่ยวทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศเข้ ำมำ
ท่องเที่ยวในเกำะสมุยเป็ นจำนวนมำกในแต่ละปี โดยภำคกำรท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในเกำะสมุยจะยังมี
กำรขยำยตัวในระดับที่ดีในช่วงหลำยปี ข้ ำงหน้ ำ จำกนโยบำยของภำครัฐที่จะส่งเสริ มภำคธุรกิจท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเปิ ดตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)
 ในปั จจุบนั แม้ จะยังมีจำนวน Community Mall รวมถึง Modern Trade ในเกำะสมุยไม่มำกนัก กำรแข่งขันใน
อนำคตน่ำจะทวีควำมรุนแรงมำกขึ ้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรท้ องถิ่นและผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรพำณิชย์ขนำดกลำงและขนำดใหญ่มีแผนที่จะเข้ ำมำพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรเพิ่มมำกขึ ้น เนื่องจำกเล็งเห็น
ถึงศักยภำพในเชิงธุรกิจจำกกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของภำคธุรกิจท่องเที่ยวของเกำะสมุย
ประโยชน์ /ข้ อดีในการเข้ าทาสัญญาเช่ าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
กำรที่บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจโดยรวม
ของบริ ษัทฯ เนื่องจำก:
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เป็ นกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรขยำยธุ ร กิ จ ในระยะยำวของทำงบริ ษั ท ฯที่ เ น้ น กำรลงทุน ในโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีศกั ยภำพในเชิงพำณิชย์ โดยกำรเข้ ำลงทุนโดยกำรเช่ำ
บริ หำรโครงกำรดังกล่ำวจะทำให้ บริ ษัทฯได้ อัตรำกำไรสุทธิ โดยเฉลี่ยในระยะยำว (Average Long-term
Profitability) ในระดับที่ดีและช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยโดยภำพรวมใน
อนำคต



กำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย โดยกำรทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำรดังกล่ำวช่วยกระจำยควำม
เสีย่ งทำงธุรกิจของบริ ษัทฯโดยรวม โดยกำรลดสัดส่วนรำยได้ ของทำงบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่จะมำจำกธุรกิจ
พัฒนำและให้ เช่ำพื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์และธุรกิจโรงแรม



กำรบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย โดยบริ ษัทฯและกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรโรงแรมโดยบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด เป็ นกำรดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่ช่วยส่งเสริ มและเอื ้อให้ เกิด
ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจต่อกัน

ความเสี่ยงที่สาคัญและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ประเภทความเสี่ยง
ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 ออกแบบและพัฒนำโครงกำรให้ มีควำมแปลกใหม่และแตกต่ำง
ไปจำกโครงกำรของคู่แข่งเพื่อดึงดูดให้ มีผ้ ูมำเช่ำและใช้ บริ กำร
พื น้ ที่ และมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมำซื อ้ สิ น ค้ ำและใช้ บริ กำรของ
ผู้ประกอบกำรที่เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำร
 เสนอเงื่ อ นไขในสัญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่ ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละมี ค วำม
เหมำะสมกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่
 จัดให้ มีแผนกำรตลำด กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ดึ ง ดูด ลูก ค้ ำ เป้ ำหมำยทัง้ ที่ เ ป็ นผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ และ
นักท่องเที่ยว

ควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจ  ร่ วมกับผู้เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำรดำเนินแผนกำรประชำสัมพันธ์
และควำมไม่ มั่ น คงทำงกำรเมื อ งซึ่ ง จะมี
และส่ง เสริ ม กำรจ ำหน่ำ ยที่ จ ำเป็ น เพื่ อ กระตุ้นกำรใช้ จ่ ำยของ
ผลกระทบต่อภำคธุรกิจท่องเที่ยวของเกำะสมุย
นักท่องเที่ยวและผู้ที่พกั อำศัยอยูใ่ กล้ โครงกำร
จ.สุรำษฎร์ ธำนี
ในส่วนของสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย สำมำรถดูรำยละเอียดในส่วนสัญญำสำคัญทำงธุรกิจที่
บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรจัดทำและเป็ นคูส่ ญ
ั ญำ
ข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินมีผลกระทบต่ อการดาเนินโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
ข้ อกาหนดผังเมือง

ตำมประกำศผังเมืองรวม จ.สุรำษฎร์ ธำนี พบว่ำโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ตังอยู
้ ่
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ในเขตเมืองประเภท”ที่อยูอ่ ำศัยหนำแน่นน้ อย” (พื ้นที่สเี หลือง)
กฎหมายควบคุมอาคาร

โครงกำรตัง้ อยู่ในเขตกำรปกครองท้ องถิ่ นขององค์ กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อผุด
ดังนัน้ กำรขออนุญำตก่อสร้ ำง/ดัดแปลง/รื อ้ ถอนอำคำร จะต้ องยื่นขอใบอนุญำต
จำกหน่วยงำนข้ ำงต้ นก่อน

การเวนคืน

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 โครงกำรไม่อยูใ่ นแนวเวนคืน

การถูกรอนสิทธิ

ไม่มี

กฎหมายอื่นๆ

ไม่มี

โครงการพัฒนาของรัฐ

ไม่มี

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ โครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย และโครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินัม
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้ มเศรษฐกิจไทย

ในปี พ.ศ. 2556 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวเพียงร้ อยละ 2.9 ซึง่ ลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกกำรชะลอตัวของภำวกำรณ์
ใช้ จ่ำยของเอกชน ถึงแม้ มำตรกำรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล เช่น นโยบำยกำรปรับขึ ้นค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำ และโครงกำรคืน
เงินภำษี รถยนต์คนั แรก จะมีบทบำทในกำรสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 แต่ในช่วง
ครึ่งปี หลัง เมื่อมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่ำวของภำครัฐเริ่ มหมดลง ประกอบกับภำระหนี ้ครัวเรื อนที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกกำร
ใช้ จ่ำย และเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ทำให้ ภำคเอกชนเริ่ มใช้ ควำมระมัดระวังในกำรใช้ จ่ำย ซึง่ ส่งผลให้ ภำพรวม
อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2556 นันไม่
้ สงู นักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก
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เนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบและควำมไม่ชดั เจนทำงกำรเมืองมีควำมต่อเนื่องมำในปี พ.ศ. 2557 ทำให้ อปุ สงค์
ภำยในประเทศยังไม่สำมำรถฟื น้ ตัวได้ ควำมยืดเยื ้อเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเมืองไทย ทำให้ กำรบริ โภคและกำรลงทุนของ
ภำคเอกชนชะลอตัวลงในอีกระยะหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี เมื่อควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองเริ่ มมีควำมชัดเจนมำกขึ ้นตังแต่
้ ช่วง
ปลำยเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2557 ทำให้ ภำคเอกชนและภำคครัวเรื อนเริ่ มมีกำรใช้ จ่ำยและกำรลงทุนมำกขึ ้น ซึ่งจะส่งผลดี
ทำให้ ภำคเศรษฐกิจไทยเริ่ มมีกำรฟื น้ ตัวในช่วงครึ่งปี หลังของปี พ.ศ.2557
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย
และโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ ต บำย แพลทินัมมีควำมเกี่ยวข้ องและเป็ นส่วนหนึ่งของภำคธุรกิ จ อสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำร
พำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีก(Wholesale and Retail Commercial Property Business) ดังนัน้ ในส่วนต่อไปนี ้ จะเป็ น
กำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและพัฒนำกำรของธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีก ในประเทศ
ไทย และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเปลีย่ นแปลงและกำรเจริ ญเติบโตของอุตสำหกรรมดังกล่ำว
ภาพรวมและพัฒนาการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ เพื่อการค้ าส่ ง-ค้ าปลีกของประเทศไทย
ธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกเป็ นธุรกิจที่มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพรำะเป็ นดัชนีที่สะท้ อนถึงกิจกรรมทำง
เศรษฐกิ จของคนในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมภำยในประเทศในช่วงหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ ภำคธุรกิ จค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกเป็ น
อุตสำหกรรมที่ช่วยสร้ ำงรำยได้ สงู เป็ นอันดับต้ นๆใกล้ เคียงกับภำคกำรเกษตรและภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรมและมีกำร
จ้ ำงงำนมำกเป็ นอันดับต้ นๆใกล้ เคียงกับภำคกำรเกษตรและภำคกำรบริ กำร (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย)ธุรกิจค้ ำส่งค้ ำปลีกยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมเป็ นอยู่ของประชำชนในประเทศทำให้ ธุรกิจดังกล่ำวเป็ นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงหนึง่ ในกำรขับเคลือ่ นกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวมและเป็ นปั จจัยที่สำคัญในกำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรครองชีพและคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยจะทำหน้ ำ ที่เป็ นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงและกระจำย
สินค้ ำจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภคจำกพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับกำรนำระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้
ในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจทำให้ เกิดรู ปแบบกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกรู ปแบบใหม่ที่อำศัยควำมได้ เปรี ยบทำงด้ ำน
วิทยำกำรและควำมรู้ กำรเจรจำต่อ รองทำงธุร กิ จ ที่ดี กว่ำตลอดจนกำรตอบสนองควำมต้ องกำรของลูก ค้ ำ ด้ ำ นควำม
สะดวกสบำยและควำมครบถ้ วนของสินค้ ำซึง่ ส่งผลกระทบต่อกำรลดลงของจำนวนธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกขนำดเล็กและขนำด
กลำงอย่ำงต่อเนื่อง(ที่มำ: สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย) วิวฒ
ั นำกำรของธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกสมัยใหม่ได้ สร้ ำงวัฒนธรรมทำงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ขึ ้นมำเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคและเพื่ออำนวยควำมสะดวกสบำยแก่ลกู ค้ ำอย่ำงใกล้ ชิด
รูปแบบธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกของไทยในปั จจุบนั มี 2 รูปแบบใหญ่คือ ธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกแบบดังเดิ
้ มและธุรกิจค้ ำส่ง ค้ ำปลีกแบบสมัยใหม่ธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกแบบดังเดิ
้ มจะเน้ นกำรขำยสินค้ ำเพื่อเข้ ำถึงผู้บริ โภคโดยผ่ำนบุคคลที่เป็ นเจ้ ำของ
ธุรกิจไม่มีระบบกำรจัดกำรบริ หำรงำนที่ชดั เจนมีรูปแบบที่หลำกหลำยขำยสินค้ ำพื ้นฐำนที่มีควำมจำเป็ นในกำรดำรงชีวิต
ประจำวันมีกำรเจรจำต่อรองควำมเป็ นมิตรควำมเห็นอกเห็นใจกันและควำมเป็ นกันเองตลอดจนมีกำรดำเนินธุรกิจแบบ
พอเพียงในส่วนของธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกแบบสมัยใหม่นนั ้ ธุรกิจดังกล่ำวเข้ ำมำสูป่ ระเทศไทยมำกว่ำ 20 ปี แล้ ว และมีรูปแบบ
ที่หลำกหลำย เช่น ศูนย์กำรค้ ำ (Shopping Mall), ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำ แฟชั่น (Wholesale & Retail
Fashion Mall), ห้ ำงสรรพสินค้ ำ (Department Store), ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (Supercenter), ร้ ำนสะดวกซื ้อ (Convenience
Store), ศูนย์กำรค้ ำชุมชน (Community Mall หรื อ Neighborhood Shopping Center), ศูนย์กำรค้ ำไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle
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Center) ฯลฯ (ที่มำ: สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย) ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ แม้ สภำวะเศรษฐกิจโลกและของไทยจะมีอตั รำกำร
เจริ ญเติบโตในภำพรวมโดยเฉลี่ยไม่สงู นัก ประกอบกับควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองภำยในประเทศซึ่งได้ สง่ กระทบต่อ
กำลังซื ้อและควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคภำยในประเทศ ธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยโดยรวมก็ยงั มีกำร
เติบโตในระดับที่น่ำพอใจโดยในช่วง 10-15 ปี ที่ผ่ำนมำ กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกในประเทศไทยมีสำเหตุหลัก
จำกกำรเพิ่มขึ ้นของศูนย์กำรค้ ำและศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศูนย์กำรค้ ำและศู นย์ค้ำ
ส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ตำมชำนเมืองที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ ้นและได้ รับควำมนิยมมำกขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องมำตังแต่
้ ปี
พ.ศ.2550 เป็ นต้ นมำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรพัฒนำของระบบขนส่งมวลชนที่ขยำยออกไปสู่ชำนเมืองเพิ่มมำกขึ ้นและมี
โครงกำรก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยประเภทบ้ ำนเดี่ยวและคอนโดมิเนียมในแถบชำนเมืองเพิ่มมำกขึ ้น (ที่มำ: ศูนย์วิจัยธนำคำร
กสิกรไทย)
สภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ เพื่อการค้ าส่ ง-ค้ าปลีกของไทยในปี พ.ศ.2556 และสภาวะการ
แข่ งขัน
จำกภำพรวมสภำวะตลำดและกำรแข่งขันในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกในพื ้นที่
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่ำนมำที่มีผ้ ดู ำเนินธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกแบบสมัยใหม่ เช่น ศูนย์กำรค้ ำ
ห้ ำงสรรพสิน ค้ ำ ศูนย์ ค้ำ ส่ง -ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสิ นค้ ำแฟชั่น ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ ก ำรค้ ำชุมชน ฯลฯ กระจำยตัวอยู่
มำกมำย ทำให้ โอกำสทำงธุรกิจในพื ้นที่ดงั กล่ำวมีคอ่ นข้ ำงจำกัด ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกแบบสมัยใหม่จึง
มุง่ แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจจำกตลำดต่ำงจังหวัดที่มีกำลังซื ้อมำกพอ (ที่มำ: ฝ่ ำยวิจยั หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย))กำรรุกไปยังตลำดใหม่ๆเหล่ำนี ้ถือว่ำเป็ นโอกำสทำงธุรกิจที่ดีเนื่องจำกในต่ำงจังหวัดโดยส่วนใหญ่ยงั
ไม่มีศนู ย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ศูนย์ค้ำส่ง -ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ขนำดใหญ่นอกเหนือจำกซูเปอร์ เซ็นเตอร์ และ
ไฮเปอร์ มำร์ เก็ต ประกอบกับกำลังซื ้อของผู้บริ โภคในต่ำงจังหวัด (โดยเฉพำะในจังหวัดใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำและกำร
ท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภำค) มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผำ่ นมำ (ที่มำ: ศูนย์วิจยั ธนำคำรกสิกรไทย)
แม้ วำ่ กำรขยำยธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีก(โดยเฉพำะศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ) ไปยังตลำดต่ำงจังหวัด (โดยเฉพำะจังหวัดที่เป็ น
ศูนย์ กลำงทำงเศรษฐกิ จและกำรท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละภูมิ ภำค) จะเป็ นกำรสร้ ำงโอกำสทำงธุรกิ จใหม่ๆให้ แก่
ผู้ประกอบกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่มีอยูห่ ลำยรำยในปั จจุบนั กำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรดังกล่ำว
ให้ ประสบควำมสำเร็ จในระยะยำวไม่ใช่เรื่ องที่ง่ำยนัก เนื่องจำกผู้ประกอบกำรจะต้ องมีควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับรสนิยมและไลฟ์
สไตล์ของผู้บริ โภคในท้ องถิ่นในเชิงลึก และต้ องสำมำรถพัฒนำแนวคิ ดของโครงกำร (Project Concept) และกลยุทธ์
กำรตลำดเพื่อเข้ ำถึงและสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคได้ อย่ำงแท้ จริ ง ในกำรพัฒนำและขยำยธุรกิ จ
อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรพำณิ ชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกไปยังตลำดต่ำงจังหวัด ผู้ประกอบกำรที่มีประสบกำรณ์ ในกำร
พัฒนำและบริ หำรโครงกำร มีควำมพร้ อมในเรื่ องเงินทุน มีเครื อข่ำยร้ ำนค้ ำอยู่ในกลุม่ ธุรกิจ และมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับ
แนวคิดของโครงกำรและกลยุทธ์กำรตลำดให้ มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ จะมีข้อได้ เปรี ยบในกำรช่วงชิงควำมเป็ นผู้นำในกำร
ขยำยธุรกิจไปยังจังหวัดที่มีศกั ยภำพ และจะสำมำรถครอบครองและสร้ ำงควำมผูกพันกับตลำดได้ ในที่สดุ (ที่มำ: ศูนย์วิจยั
ธนำคำรกสิกรไทย)
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ในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกประเภทต่ำงๆให้ ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน กลยุทธ์ ทำงกำรตลำด
ยังคงเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญอย่ำงยิ่งในเข้ ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย (ทังที
้ ่เป็ นลูกค้ ำผู้เช่ำ /ผู้ใช้ บริ กำรพื ้นที่และผู้ที่มำจับจ่ำยซื ้อ
สินค้ ำภำยในศูนย์) ผู้ประกอบกำรในธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกสมัยใหม่ได้ นำกลยุทธ์กำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆมำใช้ ในกำรดึงดูด
กลุม่ เป้ำหมำย กลยุทธ์ กำรตลำดเหล่ำนี ้นอกจำกจะช่วยกระตุ้นกำรเข้ ำใช้ บริ กำร (Traffic) และกำรจับจ่ำยใช้ สอยแล้ ว ยัง
ช่วยสร้ ำงประสบกำรณ์ ใหม่ๆที่ น่ำ ประทับ ใจให้ แก่ก ลุ่ม เป้ ำหมำยซึ่ง สำมำรถน ำไปสู่ก ำรรั ก ษำฐำนลูก ค้ ำ ( Customer
Retention) และกำรสร้ ำงควำมจงรักภักดีของลูกค้ ำ (Customer Loyalty) ในระยะยำว(ที่มำ: ฝ่ ำยวิจยั หลักทรัพย์ บมจ.
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)) นอกเหนือจำกกำรจัดอีเวนท์ประเภทต่ำงๆเพื่อเข้ ำถึงลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแล้ ว ผู้ประกอบกำรยังมุง่ เน้ นกำรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนกำรขำยของร้ ำนค้ ำ (Sales Promotion) ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อร่ วมจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดขนำดใหญ่เพื่อให้ งบประมำณกำรตลำดที่มีจำกัดถูกใช้ ไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เครื่ องมือด้ ำนกำรบริ หำรควำมสัมพันธ์กบั ผู้เช่ำ /ผู้ใช้ บริ กำรพื ้นที่และลูกค้ ำผู้มำจับจ่ำยซื ้อสินค้ ำ
รวมถึงสือ่ ทำงสังคม (Social Media) ถูกนำมำใช้ มำกขึ ้นเพื่อรักษำฐำนลูกค้ ำและกระตุ้นกำรจับจ่ำยใช้ สอย โดยกำรสื่อสำร
กับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
คำดว่ำในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 ผู้ประกอบกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกทังขนำด
้
กลำงและขนำดใหญ่มีแผนที่จะขยำยธุรกิจของตนเพิ่มมำกขึ ้น โดยเน้ นกำรขยำยธุรกิจไปยังจังหวัดชำยแดนไทยกับพม่ำ
ลำว และกัมพูชำ เนื่องจำกกำรเปิ ดตัวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี พ.ศ.2558 จะช่วยขยำยโอกำสทำงกำรค้ ำใน
บริ เวณดังกล่ำว (ที่มำ: สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย) ผู้ประกอบกำรจะมีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของ
นักท่องเที่ยวอำเซียนและนำนำชำติที่คำดว่ำจะเดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวและจับจ่ำยใช้ สอยในประเทศไทยมำกขึ ้น ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรไทยก็มีแนวโน้ มที่จะได้ รับแรงกดดันจำกกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้นจำกคู่แข่งต่ำงชำติซึ่งจะสำมำรถ
ขยำยธุรกิจเข้ ำมำในประเทศไทยได้ ง่ำยขึน้ ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี ้ได้ อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพจะสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกโอกำสทำงกำรค้ ำที่มำกขึ ้นได้ อย่ำงสูงสุด
ปั จจัยที่มีผลต่ อธุ รกิจอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการพาณิ ชย์ เพื่อการค้ าส่ ง -ค้ าปลีกของไทยและแนวโน้ มของธุ รกิจ
ในช่ วง 10-15 ปี ข้ างหน้ า
ในช่วง 20 ปี ที่ผำ่ นมำมีเหตุกำรณ์ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ ำนเศรษฐกิจสังคมและกำรเมืองที่ จะส่งผลกระทบต่อ
เปลีย่ นแปลงธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกของไทยอย่ำงมำกทังกำรเปิ
้
ดเสรี ทำงกำรค้ ำโครงสร้ ำงสังคมและครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมควำมเป็ นอยูแ่ ละกำรดำรงชีพของคนในสังคมควำมต้ องกำรและรสนิยมตลอดจนกำรเมืองระหว่ำงประเทศและ
ท้ องถิ่นที่ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรในธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกของไทยต้ องเผชิญกำรแข่งขันในทุกรูปแบบอย่ำงที่ไม่เคยเป็ นมำก่อนทำ
ให้ ร้ำนค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกดังเดิ
้ มขนำดเล็กในประเทศต้ องยุบเลิกกิจกำรเป็ นจำนวนมำก (ที่มำ: ศูนย์วิจยั ธนำคำรกสิกรไทย)
ปั จจัยที่มีผลต่อธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในประเทศไทยที่สำคัญในช่วงที่ผำ่ นมำและในอนำคตมีดงั นี ้
1) การขยายตัวของธุ รกิจค้ าส่ ง-ค้ าปลีกข้ ามชาติ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในรู ปแบบที่เน้ นกำรลงทุน
ร่วมกับกลุม่ นักธุรกิจในประเทศไทยทังนี
้ ้ รัฐบำลในช่วง 20 ปี ที่ผำ่ นมำต้ องกำรส่งเสริ มกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
ให้ มำกขึ ้นจึงมีมำตรกำรสนับสนุนในหลำยรูปแบบทังกำรเปิ
้
ดโอกำสให้ สำมำรถถือครองสัดส่วนของธุรกิจได้ มำก
ขึ ้นตำมขนำดเงิ นลงทุนที่ใช้ รวมถึงมำตรกำรในกำรช่วยเหลือกำรลงทุนด้ วยกำรลดภำษี กำรนำเข้ ำเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และด้ วยรูปแบบวิธีกำรจัดกำรที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของกลุม่ ผู้บริ โภคให้ พึงพอใจทำให้
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ธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกข้ ำมชำติต่ำงๆเป็ นที่นิยมและสำมำรถขยำยสำขำได้ อย่ำงรวดเร็ วในช่วง 10-15 ปี ที่ผ่ำนมำ
(ที่มำ: สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม)
2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภควิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตำมโลกำภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วทำ
ให้ พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลีย่ นไปเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสมต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวันผู้บริ โภคเริ่ มให้ ควำมสำคัญ
ต่อคุณภำพสินค้ ำมำกกว่ำเน้ นที่ปริ มำณกำรจับจ่ำยซื ้อของเน้ นที่ควำมคุ้มค่ำจำกจำนวนและรำคำในกลุม่ สินค้ ำที่
เป็ นสินค้ ำทั่วไป และยังเน้ นในกำรให้ บริ กำรและคุณภำพของสินค้ ำมำกกว่ำรำคำจำกสำเหตุดังกล่ำว ทำให้
ผู้ประกอบกำรหลำยๆรำยต้ องหันมำเน้ นด้ ำนกำรสร้ ำงรูปแบบกำรให้ บริ กำรและสร้ ำงควำมรู้ สกึ ต่อตรำสินค้ ำผ่ำน
กำรออกแบบและตกแต่งร้ ำนค้ ำที่โดดเด่นจูงใจที่นำไปสูก่ ำรซื ้อสินค้ ำและกำรใช้ บริ กำร
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่ งขันทั่วไปของธุ รกิจค้ าส่ ง -ค้ าปลีกกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกแบบดังเดิ
้ มมีกำร
ปรับเปลี่ยนไปสู่ร้ำนค้ ำทันสมัยที่เน้ นควำมสะดวก ควำมครบถ้ วนและหลำกหลำยของสินค้ ำและเน้ นบริ กำรใน
หลำยๆด้ ำนทำให้ จำนวนร้ ำนค้ ำแบบดังเดิ
้ มลดลงเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกได้ มีกำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรค้ ำที่เน้ นในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนเทคโนโลยีซึ่งทำให้ เกิดกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและ
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรงำนนอกจำกนี ้ ยังมีกำรขยำยจำนวนของธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในหลำยๆรูปแบบ
ที่มีขนำดเหมำะสมต่อชุมชนรู ปแบบกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกสมัยใหม่มีกำรพัฒนำมำกขึ ้นทำให้ เกิดกำรลดต้ นทุนกำร
จัดกำรค่ำเช่ำพื ้นที่และเน้ นตลำดที่ใกล้ ชิดกับผู้ซื ้อทำให้ ลกู ค้ ำสะดวกในกำรซื ้อสินค้ ำ และใช้ บริ กำรมำกขึ ้น (ที่มำ:
สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย)
4) สภาพการแข่ งขันในธุ รกิจกำรที่ธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกของไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ ภำครัฐไม่
สำมำรถปรั บ ตัว ได้ ทันอี ก ทัง้ กำรจัด กำรระบบค้ ำ ส่ง -ค้ ำปลีกของประเทศไทยมี รูป แบบที่ห ลำกหลำยรวมถึ ง
กฎหมำยที่มีอยู่ในปั จ จุบนั ยังไม่สำมำรถป้องกันและควบคุมกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ วของธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีก
สมัยใหม่ได้ เป็ นผลให้ เกิดกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ต่อกำรดำเนิน
กิจกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกแบบดังเดิ
้ มที่ลดน้ อยลงไปมำกเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรแข่งขั นที่ยงั มีข้อจำกัดหลำย
อย่ำงเช่นกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู้ควำมสำมำรถงบประมำณในกำรลงทุนเป็ นต้ น (ที่มำ: ศูนย์วิจยั ธนำคำรกสิกร
ไทยและกระทรวงพำณิชย์)
ธุรกิจค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกของประเทศไทยในช่วง 10-15 ปี ข้ ำงหน้ ำมีแนวโน้ มที่จะเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีกำร
เปลีย่ นแปลงทังในแง่
้
รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจและประเภทของสินค้ ำและบริ กำรที่เป็ นที่ต้องกำรของตลำดในอนำคตซึ่งจะ
ขึ ้นอยูก่ บั กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงประชำกรที่จะมีผ้ บู ริ โภคกลุม่ ใหม่เป็ นกำลังซื ้อที่สำคัญในกำรพิ จำรณำทำเลที่ตงเพื
ั ้ ่อ
ดำเนินธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีก (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ และ
ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชั่น ) จะต้ องพิจำรณำทังในแง่
้
ต้นทุนที่ดินและภูมิศำสตร์ ควำมพร้ อมของระบบ
สำธำรณูปโภคเพื่อให้ เกิดควำมสะดวกในกำรเข้ ำถึงบริ กำรตลอดจนควำมหนำแน่นของจำนวนประชำกรในพื ้นที่นนๆและ
ั้
รวมถึงโอกำสกำรเจำะกลุม่ ลูกค้ ำในพื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ด้วยนอกจำกนี ้ กำรพิจำรณำประเภทสินค้ ำที่จะนำมำวำงขำยในพื ้นที่
ต่ำงๆเป็ นอีกปั จจัยที่มีควำมสำคัญเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรและพฤติกรรมกำรบริ โภคของคนในพื ้นที่ที่มีควำมแตกต่ำง
กันเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ
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สภาวะการแข่ งขันในธุ รกิจอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการพาณิ ชย์ เพื่อการค้ าส่ ง -ค้ าปลีกในย่ านประตูนา้ และราช
ประสงค์ และพืน้ ที่ใกล้ เคียง
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีรำยได้ หลักในรู ปของรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำรพื ้นที่ใน
โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึ่งเป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์โครงกำรหลักของ
บริ ษัทฯในปั จจุบนั แม้ โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ จะเป็ นโครงกำรที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดี กล่ำวคือ
โครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่บริ เวณสี่แยกประตูน ้ำที่เป็ นจุดตัดระหว่ำงถนนรำชดำริ และถนนเพชรบุรี และเป็ นที่ร้ ู จักอย่ำง
กว้ ำงขวำงของผู้มำจับจ่ำยซื ้อสินค้ ำที่เป็ นคนไทยและนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ ที่ผ่ำนมำโครงกำรดังกล่ำวก็ต้องเผชิญ
กับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ (Business Competition) จำกศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ศูนย์ค้ำส่ง -ค้ ำปลีกเพื่อกำรพำณิชย์
และศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชั่นที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียงในระดับที่ค่อนข้ ำงสูง ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ
สภำพกำรแข่งขันในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และย่ำน
ใกล้ เคียง (ซึ่งรวมถึงย่ำนสุขมุ วิท ย่ำนถนนพระรำมที่ 1 ย่ำนสยำมสแควร์ ย่ำนถนนเพลินจิต ย่ำนถนนพญำไท และย่ำน
อนุสำวรี ย์ชยั สมรภูมิ) ถือว่ำมีควำมรุ นแรงค่อนข้ ำงมำก เนื่องจำกย่ำนดังกล่ำวจัดว่ำเป็ นย่ำนกำรค้ ำที่สำคัญในใจกลำง
กรุงเทพมหำนคร โดยในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศเป็ นจำนวนมำกมำท่องเที่ยวและจับจ่ำย
ซือ้ สิน ค้ ำในย่ำ นดัง กล่ำ ว ย่ำนประตูนำ้ และรำชประสงค์ และพื น้ ที่ใ กล้ เ คี ยงนอกจำกจะเป็ นย่ำนกำรค้ ำ ที่ สำคัญของ
กรุงเทพมหำนครและมีกำรพัฒนำควำมเจริ ญมำอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 40 กว่ำปี ที่ผำ่ นมำ ย่ำนดังกล่ำวยังเป็ นย่ำนที่สะดวก
และง่ำยต่อกำรเดินทำงเข้ ำถึง โดยในกำรเดินทำงเข้ ำถึงย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และย่ำนใกล้ เคียง สำมำรถใช้ ได้ ทงั ้
ยำนพำหนะส่วนตัวและระบบกำรขนส่งสำธำรณะทังรถไฟฟ้
้
ำ BTS รถประจำทำง รถแท็กซี่ เรื อด่วน รวมถึง Airport Rail
Link ทำให้ ในช่วง 10-15 ปี ที่ผำ่ นมำ ได้ มีโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่เน้ นกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกทัง้
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ก่อสร้ ำงและดำเนินธุรกิจอยู่ในย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นจำนวน
มำก
ทังนี
้ ้ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆทังขนำดกลำงและขนำดใหญ่
้
ในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และพื ้นที่ใกล้ เคียงจะมีกำรแข่งขัน
ใน 2 รูปแบบใหญ่ คือ
1. กำรแข่งขันเพื่อให้ ได้ มำซึง่ ที่ดนิ ที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดแี ละมีขนำดที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรพัฒนำโครงกำร ซึง่ กำร
แข่งขันในรู ปแบบนีถ้ ือว่ำมีควำมรุ นแรงค่อนข้ ำงสูง เพรำะที่ดินที่มีทำเลที่ตงั ้ ที่ดีและมีขนำดที่เพียงพอในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในย่ำนประตูน ้ำ
และรำชประสงค์และพื ้นที่ใกล้ เคียงเหลืออยู่ไม่มำกนัก โดยผู้ประกอบกำรที่สำมำรถซื ้อที่ดินหรื อชนะกำรประมูล
เพื่อเข้ ำทำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำวจำกเจ้ ำของเดิมจะต้ องสำมำรถนำเสนอข้ อเสนอในกำรซื ้อ/เช่ำที่ดินและกำร
พัฒนำโครงกำรที่เป็ นที่น่ำพอใจของเจ้ ำของที่ดินเดิมและดีกว่ำที่ผ้ ปู ระกอบกำรรำยอื่นๆนำเสนอเพื่อให้ เจ้ ำของ
ที่ดินเดิมได้ พิจำรณำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์
เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และพื ้นที่ใกล้ เคียงจนแล้ วเสร็ จและสำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงประสบควำมสำเร็ จจะเป็ นผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ที่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและมีควำมสำมำรถในกำร
เข้ ำถึงแหล่งเงินทุนได้ ในหลำยรูปแบบ มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร รวมถึง
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มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำผู้เช่ำ /ผู้ประกอบกำรในหลำกหลำยธุรกิจให้ มำเช่ำ/ใช้ บริ กำรพื ้นที่ภำยในโครงกำรที่
พัฒนำขึ ้น
2. กำรแข่งขันในกำรจัดหำผู้เช่ำ /ผู้ประกอบกำรเพื่อมำเช่ำพื ้นที่ ซึ่งกำรแข่งขันในรู ปแบบนีก้ ็ถือว่ำมีควำมรุ นแรง
ค่อนข้ ำงมำกเช่นกัน โดยจะเป็ นกำรแข่งขันทังในรู
้ ปของกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรให้ เช่ำ /ให้ บริ กำรและกำรเรี ยก
เก็บค่ำเช่ำ/ค่ำบริ กำรพื ้นที่ในอัตรำที่จงู ใจกว่ำเมื่อเทียบกับข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ำ /ให้ บริ กำรพื ้นที่รำยอื่นในบริ เวณที่
ติดกันหรื อใกล้ เคียงกัน รวมถึงกำรดำเนินแผนกำรตลำดและกำรส่งเสริ มกำรจำหน่ำยประเภทต่ำงๆที่จำเป็ นเพื่อ
ท ำให้ ลูก ค้ ำ กลุ่ม เป้ ำหมำยมี ก ำรรั บ รู้ และช่ ว ยสร้ ำงภำพพจน์ ที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด แก่ โ ครงกำร ทัง้ นี เ้ พื่ อ ช่ ว ยดึง ดูด ให้
ผู้ป ระกอบกำรรำยต่ำ งๆทัง้ ขนำดเล็ก และขนำดใหญ่ ม ำเช่ ำ พื น้ ที่ ภำยในศูน ย์ เ พื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ นอกจำกนี ้
ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรรำยต่ำงๆจะมีกำรกำหนดและใช้ แผนกำรตลำดและกำรส่งเสริ ม
กำรจำหน่ำยประเภทต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทำให้ ลกู ค้ ำทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศสำมำรถรับรู้ และจดจำ
ชื่อของศูนย์ได้ และมำซื ้อสินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรที่เช่ำ /ใช้ บริ กำรพื ้นที่ภำยในศูนย์ อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ กำรดำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวก็เป็ นกำรให้ ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนในกำรดำเนินธุรกิจ
แก่ผ้ ปู ระกอบกำรที่เช่ำ/ใช้ บริ กำรพื ้นที่ภำยในศูนย์ในลักษณะหนึง่
แม้ กำรดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์เพื่อกำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกในย่ำนประตูน ้ำและ
รำชประสงค์และพื ้นที่ใกล้ เคียงจะมีกำรแข่งขันในด้ ำนต่ำงๆค่อนข้ ำงสูง ที่ผำ่ นมำ โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั
แฟชั่นมอลล์ ก็สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงประสบควำมสำเร็ จในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งทังที
้ ่เป็ น
ศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ห้ ำงค้ ำปลีกในรู ปแบบใหม่ (Modern Trade) ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเพื่อกำรพำณิชย์ ศูนย์ค้ำส่ง ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ฯลฯ ได้ อย่ำงไม่เสียเปรี ยบ โดยอำศัยจุดเด่นดังต่อไปนี ้
1. การที่ โครงการตัง้ อยู่ใ นย่ า นธุ รกิจที่ สาคั ญในใจกลางกรุ ง เทพมหานครและเป็ นทาเลที่ดี มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง: โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณสี่แยก
ประตูน ้ำ ในบริ เวณที่เป็ นจุดตัดระหว่ำงถนนรำชดำริ และถนนเพชรบุรี โดยบริ เวณที่ตงของโครงกำรใน
ั้
ปั จจุบนั เป็ นย่ำนกำรค้ ำและท่องเที่ยวที่สำคัญในใจกลำงกรุ งเทพมหำนครโดยในแต่ละปี จะมีลกู ค้ ำที่
เป็ นผู้จับจ่ำยซื ้อสินค้ ำ ทังชำวไทยและนั
้
กท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศเข้ ำมำจับจ่ำยซื ้อสินค้ ำและ/หรื อ
ท่ อ งเที่ ย วในโครงการศู น ย์ แ ฟชั่ น ค้ าส่ ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่ น มอลล์ ร วมถึ ง ศู น ย์ ก ำรค้ ำ และ
ห้ ำงสรรพสินค้ ำที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นจำนวนมำก โดยกำรดำเนินธุรกิจของโครงกำรรวมถึง
อสังหำริ มทรัพย์ เพื่ อกำรพำณิชย์ ประเภทต่ำงๆในย่ำนใกล้ เคียงจะได้ รับประโยชน์จำกนโยบำยของ
ภำครัฐที่ต้องกำรส่งเสริ มให้ กรุ งเทพมหำนครเป็ นศูนย์กลำงของธุรกิจแฟชัน่ และกำรท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของภูมิภำคอำเซียน
2. อาคารโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ท่ ไี ด้ รับการออกแบบให้ ดูดีและ
มีความทันสมัย: ที่ผ่ำนมำ อาคารโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ได้ รับกำร
ปรับปรุง รวมถึงตกแต่งทังภำยในและภำยนอกให้
้
ดดู ีและมีควำมทันสมัย เพื่อดึงดูดให้ มีผ้ ปู ระกอบกำร
มำเช่ำ/ใช้ บริ กำรพื ้นที่ภำยในศูนย์ อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ กำรที่โครงกำรตังอยู
้ ่ติดกับโรงแรมโนโว
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เทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ก็เป็ นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้ มีลกู ค้ ำ (โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวชำว
ต่ำงประเทศ) ให้ เข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและใช้ บริ กำรประเภทต่ำงๆภำยในศูนย์เนื่องจำกกำรเดินทำงระหว่ำง
โครงการศูน ย์ แ ฟชั่น ค้ า ส่ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ แ ละโรงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพ แพลทิ นัม
ประตูน ้ำ เป็ นไปได้ อย่ำงสะดวก รวดเร็ วโดยใช้ เวลำเพียงไม่กี่นำที
3. มีระบบขนส่ งมวลชนที่รองรับทุกด้ าน: โครงกำรสำมำรถเดินทำงเข้ ำถึงได้ สะดวก เนื่องจำกมีระบบ
ขนส่งมวลชนรองรับ เช่น รถโดยสำรประจำทำง เรื อโดยสำร รถไฟฟ้ ำบีทีเอส โดยเมื่อกำรพัฒนำและ
ก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline แล้ วเสร็ จ กำรเดินทำงมำยังโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั จะมีควำมสะดวกและรวดเร็ วมำกขึ ้น
4. ทีมผู้บริ หารที่มีความรู้ และประสบการณ์ :ทีมผู้บริ หำรของบริ ษัทฯประกอบด้ วยบุคลำกรที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้ องมำนำนกว่ำ 10 ปี
โดยที่ผ่ำนมำทีมผู้บริ หำรของบริ ษัทฯก็ได้ ร่วมกันทำงำนเป็ นอย่ำงดีในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร
จนประสบควำมสำเร็ จ โดยทีมผู้บริ หำรของบริ ษัทฯมีควำมตังใจและควำมแน่
้
วแน่ที่จะบริ หำรโครงกำร
ดังกล่ำวให้ ประสบควำมสำเร็ จได้ อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว
นอกจำกโครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ ที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั แล้ ว บริ ษัทฯ (โดย
บริ ษัทย่อย 99.99% คือบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด) กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย
แพลทินมั (ซึง่ ตังอยู
้ ก่ ึ่งกลำงระหว่ำงสีแ่ ยกรำชประสงค์และสีแ่ ยกประตูน ้ำ) โดยกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวคำดว่ำจะแล้ ว
เสร็ จและเริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งเมื่อโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั เริ่ มดำเนินกำร จะทำ
ให้ บริ ษัทฯสำมำรถเข้ ำถึงและจับกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ มำกขึ ้น ทังที
้ ่เป็ นลูกค้ ำที่มำจับจ่ำยและซื ้อสินค้ ำประเภทเสื ้อผ้ ำและ
สินค้ ำแฟชัน่ (ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้ำหมำยของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์) และลูกค้ ำที่เป็ นคนทำงำน
และนักท่องเที่ยวทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศที่ต้องกำรซื ้อสินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรที่มีควำมหลำกหลำยและครบถ้ วน
มำกขึ ้น (ซึง่ เป็ นลูกค้ ำเป้ำหมำยของโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั )
สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจค้ าส่ งเสือ้ ผ้ าและสินค้ าแฟชั่น
โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นโครงกำรศูนย์ค้ำส่งแฟชัน่ เสื ้อผ้ ำในย่ำนประตูน ้ำ ซึ่ง
เป็ นธุรกิจที่มีผ้ คู ้ ำมำกรำยกระจำยตัวอยู่ทวั่ กรุ งเทพมหำนคร โดยจะกระจุกตัวอยู่ในย่ำนประตูน ้ำ ย่ำนสำเพ็ง และย่ำน
จตุจกั ร โดยศูนย์ค้ำส่งเสื ้อผ้ ำที่สำคัญในย่ำนต่ำงๆของกรุงเทพมหำนครนันสำมำรถสรุ
้
ปได้ ตำมตำรำงต่อไปนี ้
โครงการ
โครงกำรใบหยก
โครงกำรซิติ ้ คอมเพล็กซ์

ทาเลที่ตงั ้
ประตูน ้ำ
ประตูน ้ำ

โครงกำรกรุงทอง
โครงกำรชิบญ
ู ่ำ 19

ประตูน ้ำ
ประตูน ้ำ

ลักษณะสินค้ าที่จาหน่ าย
แหล่งค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูปให้ แก่ลกู ค้ ำทังในและต่
้
ำงประเทศ
แหล่ง สิน ค้ ำ ประเภทขำยตรงสิน ค้ ำ ประเภทเสือ้ ผ้ ำ สำเร็ จ รู ป
เครื่ องสำอำง นำฬิกำ วิทยุ
แหล่งร้ ำนขำยส่งและขำยปลีกเสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูป
แหล่งค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำแฟชัน่
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โครงการ
โครงกำรพำลำเดียมเวิล์ด ช้ อปปิ ง้

ทาเลที่ตงั ้
ประตูน ้ำ

โครงกำรวอเตอร์ เกท พำวิลเลีย่ น
โครงกำรโบ๊ เบ๊ ทำวเวอร์
โครงกำรสำเพ็ง

ประตูน ้ำ
โบ๊ เบ๊
เยำวรำช

โครงกำรไชน่ำเวิลด์
ตลำดนัดจตุจกั ร

เยำวรำช
จตุจกั ร

โครงกำรอินสแควร์ ช้ อปปิ ง้ มอลล์

จตุจกั ร

ลักษณะสินค้ าที่จาหน่ าย
แหล่ง รวมสิ น ค้ ำ หลำกหลำย ทัง้ เสื อ้ ผ้ ำ เครื่ อ งประดับ ไอที
เครื่ องหนัง
ศูนย์ค้ำปลีก-ส่ง เสื ้อผ้ ำแฟชัน่
แหล่งเสื ้อผ้ ำค้ ำส่งขนำดใหญ่ ไม่เน้ นดีไซน์
แหล่งค้ ำ เครื่ องประดับ กิ๊ ฟช็ อป เครื่ องหนัง กระเป๋ ำ รองเท้ ำ
และของเล่น
แหล่งสินค้ ำประเภทผ้ ำม้ วน เสื ้อผ้ ำแฟชัน่ และอัญมณี
แหล่งสินค้ ำประเภทเสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ และเครื่ องประดับที่เน้ นกำร
ออกแบบด้ วยตัวเอง สินค้ ำจึงมีเอกลักษณ์
แหล่ ง สิ น ค้ ำหลำกหลำยประเภท ได้ แก่ เครื่ องประดั บ
ผลิตภัณฑ์เสริ มควำมงำน เครื่ องหนัง รองเท้ ำ ไอที เฟอร์ นิเจอร์

จะเห็นได้ วำ่ อุปทำนพื ้นที่เช่ำพื ้นค้ ำส่งสินค้ ำประเภทแฟชัน่ เสื ้อผ้ ำมักกระจุกตัวอย่ำงในบริ เวณย่ำ นกำรค้ ำที่กลุม่
ลูกค้ ำ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ค้ำปลีกนันมี
้ ควำมคุ้นเคย โดยในอนำคตคำดว่ำ ปริ มำณอุปสงค์จะยังคงอยูใ่ นระดับที่สงู เนื่องจำก
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จภำยในประเทศที่เกิ ดจำกกำรจับจ่ ำยใช้ สอยของประชำชน รวมถึ งกำรเติบ โตของจ ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ ำมำในประเทศไทยจำกกำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และแนวโน้ มกำรเติบโต
ในทำงบวกนันจะดึ
้
งดูดให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรเข้ ำมำพัฒนำโครงกำรมำกยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ เกิดอุปทำนพื ้นที่เช่ำใหม่ ซึ่งจะถูก
รองรับด้ วยกำรเพิ่มขึ ้นของควำมต้ องกำรในตลำด ทำให้ ศกั ยภำพในกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำของผู้ประกอบกำรจะขึ ้นอยู่กับ
ปั จจัยที่สำคัญต่ำงๆ เช่น ทำเลที่ตงของโครงกำร
ั้
ชื่อเสียงในกำรบริ หำรจัดกำรพื ้นที่เช่ำ รู ปแบบโครงกำร ควำมนิยมในตัว
โครงกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร เป็ นต้ น
2.2.2.2 ธุรกิจโรงแรม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557บริ ษัทฯมีโรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ วจานวน 1 แห่ง ได้ แก่ โรงแรม โนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ(Novotel Bangkok Platinum Pratunam Hotel)ซึ่งให้ บริ การด้ านห้ องพัก ห้ องอาหาร
ห้ องประชุมและห้ องจัดเลี ้ยง รวมถึงบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น สระว่ายน ้า สปา และ ฟิ ตเนส โดยข้ อมูลที่สาคัญ
ของลักษณะการดาเนินธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำเป็ นดังนี ้
2.2.2.3.1 นโยบายการลงทุนและการดาเนินธุรกิจโรงแรม
นโยบายการดาเนินประกอบธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ คือ การลงทุนด้ วยตนเองและถือหุ้นทังหมด
้
แต่ดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของแฟรนไชส์chain ของโรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยเจ้ าของ chain โรงแรม
จากแฟรนไชส์ตา่ งประเทศจะทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารและจัดการการดาเนินงานของโรงแรมตามมาตรฐานสากล และ
ได้ รับค่าตอบแทนการจ้ างบริ หาร ซึง่ เครื่ องหมายการค้ าของchain โรงแรมจากแฟรนไชส์ตา่ งประเทศที่มีชื่อเสียงจะ
ช่วยทาให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในบริ การของโรงแรม ในปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ เข้ าทาสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) กับเครื อACCOR ซึ่งเป็ นเครื อการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงราย
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หนึ่งเพื่อให้ ทาหน้ าที่บริ หารจัดการโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ เป็ นเวลำนำน 10 ปี นับตังแต่
้
โรงแรมดังกล่ำวเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรเป็ นครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2554
2.2.2.3.2 ข้ อมูลทั่วไปของโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนา้
ผู้บริหารโรงแรม
ที่ตงั ้ โรงแรม
ที่ดนิ และโฉนดที่ดนิ
ปี ที่เปิ ดดาเนินการ
ลักษณะอาคาร
พืน้ ที่ใช้ สอย
ประเภทโรงแรม
จานวนห้ องพัก
สิ่งอานวยความสะดวก

เครื อ ACCOR ซึง่ เป็ นเครื อการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ (International Hotel
Chain)
เลขที่ 220แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 15867 ซึง่ มีขนาดที่ดิน 2 ไร่ 211.2 ตารางวา
เริ่ มเปิ ดดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2554
ตังอยู
้ ช่ นั ้ 6 – ชัน้ 25ของอาคารส่วนขยายของโครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
19,473 ตารางเมตร
โรงแรมระดับ 4 ดาว
283 ห้ อง







ห้ องอาหาร
Lobby Lounge
สระว่ายน ้า
สปาและฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องประชุม
ที่จอดรถ

2.2.2.3.3 รูปแบบการบริหารงาน โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนา้
เครื อ ACCORเป็ นผู้บริ หารโรงแรม (Hotel Operator) ของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำโดยจะเป็ น
ผู้กาหนดนโยบายการบริ หารจัดการโรงแรม และควบคุมการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณรายได้
และค่าใช้ จ่ายที่ได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าของโรงแรมคือบริ ษัทฯ ซึ่งผู้บริ หารโรงแรมจะนาเสนอแผนธุรกิจและ
งบประมาณการดาเนินกิจการโรงแรมให้ บริ ษัทฯในฐานะเจ้ าของโรงแรมรับทราบ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบ
เป็ นประจาทุกปี
ในการดาเนินงานบริ หารจัดการโรงแรม บริ ษัทฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการโรงแรมทังหมด
้
รวมถึงเป็ นผู้ว่าจ้ างพนักงานโรงแรมทังหมด
้
โดยบริ ษัทฯจะต้ องจัดให้ มีบญ
ั ชีรายได้
และค่าใช้ จ่าย (Operating Account) ที่มีจานวนเงินสารองเพียงพอต่อการดาเนินงานโรงแรมให้ กับผู้บริ หาร
โรงแรมสามารถลงนามเบิกใช้ ได้ หากไม่เกินจานวนสูงสุดที่ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโรงแรม และ
เป็ นไปตามงบประมาณการดาเนินงานประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบร่ วมกันระหว่างเจ้ าของโรงแรมและผู้บริ หาร
โรงแรม และจะต้ องมีการจัดตังบั
้ ญชีสารองค่าเฟอร์ นิเจอร์ และวัสดุอปุ กรณ์ (FF&E : Furniture, Fittings and
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Equipment Account) สาหรับสะสมเงินทุนจากรายได้ ผลประกอบการของโรงแรมทุกๆเดือน เพื่อใช้ ในการปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นวัสดุอปุ กรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในธุรกิจโรงแรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยจานวนเงินที่สามารถ
เบิกใช้ ได้ จะต้ องเป็ นไปตามงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบร่ วมกันระหว่างเจ้ าของโรงแรมและผู้บริ หาร
โรงแรม
ผู้บริ หารโรงแรม (Operator) จะได้ รั บค่าตอบแทนการจ้ างบริ หารในรู ปของค่าธรรมเนี ยมรายปี ซึ่งแบ่งเป็ น
ค่าธรรมเนียมฐาน (Base Fee) และ ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามอัตราที่ได้ มีการตกลงกันไว้ ใน
สัญญาจ้ างบริ หารที่จดั ทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯในฐานะเจ้ าของโรงแรมและเครื อ ACCOR ในฐานะผู้บริ หารโรงแรม
2.2.2.3.4 ข้ อมูลผลการดาเนินงานโรงแรมในอดีต
ณ 31 ธันวาคม
2554
22% (1)
1,815

ณ 31 ธันวาคม
2555
81%
2,083

อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
อัตราค่ าห้ องพักเฉลี่ย (บาท/
ห้ อง/คืน)
หมายเหตุ : (1) โครงการเริ่ มเปิ ดดาเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2554

ณ 31 ธันวาคม
2556
88%
2,500

ณ 30 กันยายน
2557
62%
2,384

2.2.2.3.5 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทฯมีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจโรงแรม คือ การมีทาเลที่ตงของโรงแรมที
ั้
่ดี ซึ่งถือเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อใน
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การห้ องพักของนักท่องเที่ยวและลูกค้ าโรงแรม โดยทาเลที่ตงของ
ั ้ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ
แพลทินมั ประตูน ้ำถือว่าเป็ นทาเลที่ดีมากทาเลหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตังอยู
้ ย่ า่ นใจกลางธุรกิจ รอบล้ อม
ไปด้ วยศูนย์การค้ าและสถานที่ท่องเที่ยว จึงทาให้ เป็ นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน บริ ษัทฯจึงได้ วางกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญสาหรับธุรกิจโรงแรมไว้ ดงั ต่อไปนี ้


เน้ นเจาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วเอเชีย โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากประเทศแถบอาเซียน และนักท่องเที่ยวชาวจีน
เนื่องจากเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวหลักที่เข้ ามาใช้ บริ การโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
 มุง่ เน้ นการจัดจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักทางอินเตอร์ เน็ตเนือ่ งจากเป็ นช่องทางที่ได้ รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นเติบโตของการใช้ อินเตอร์ เน็ต
 ติดตามผลการดาเนินงานของผู้บริ หารโรงแรมอย่างใกล้ ชิด
(2) นโยบายด้ านราคา
บริ ษัทฯคานึงถึงปั จจัยหลายประการในการกาหนดอัตราค่าบริ การ (ห้ อง / คืน) เพื่อทาให้ สามารถมัน่ ใจได้ วา่ อัตรา
ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บนันมี
้ ความสมเหตุสมผลและสามารถแข่งนั ได้ โดยพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี ้ประกอบกัน
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ฤดูกาลซึง่ จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าห้ องโดยบริ ษัทฯจะกาหนดอัตราค่าห้ องพักที่สงู ขึ ้นในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว
ราคาตลาดและราคาของโรงแรมคูแ่ ข่ง
สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง
ต้ นทุนการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้น

ลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรม
ตารางแสดงสัดส่ วนรายได้ ค่าห้ องพักตามประเภทของผู้เข้ าพัก
ประเภทของผู้เข้ าพัก

สาหรับปี พ.ศ. 2556(ร้ อยละ)

Business Individual
Business Group
Leisure Individual
Leisure Group

4%
7%
85%
4%

สาหรับช่ วง 9 เดือนแรกของปี
พ.ศ.2557 (ร้ อยละ)
5%
4%
90%
1%

ตารางแสดงสัดส่ วนรายได้ ค่าห้ องพักตามถิ่นฐานของผู้เข้ าพัก
ถิ่นฐานของผู้เข้ าพัก

สาหรับปี พ.ศ. 2556(ร้ อยละ)

Oceania
Asia
North and South America
Africa
Middle East
Europe

3%
82%
2%
1%
5%
7%

สาหรับช่ วง 9 เดือนแรกของปี
พ.ศ.2557 (ร้ อยละ)
4%
80%
2%
1%
8%
5%

(3) การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เพื่อทาให้ บริษัทฯสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ บริษัทฯได้ ขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ายของธุรกิจโรงแรมให้ กว้ างขวาง โดยครอบคลุมถึงช่องทางการจาหน่ายดังต่อไปนี ้



จาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย
จาหน่ายโดยผ่านบริษัทเอเย่นต์ทวั ร์
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จาหน่ายโดยผ่านพนักงานขายของโรงแรม
จาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักทางอินเตอร์ เน็ต
จาหน่ายผ่านนิทรรศการการท่องเที่ยว

(4) กลยุทธ์ การตลาดและการส่ งเสริมการจาหน่ ายรูปแบบต่ างๆ
บริ ษัทฯมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยการจัดโครงการส่งเสริ มการจาหน่าย เช่น การลดค่าบริ การห้ องพัก และค่าใช้ บริ การประเภทต่างๆ
ภายในโรงแรมรวมถึงการเข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายประเภทต่างๆกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สายการบิน
ธนาคารพาณิชย์ ที่จะช่วยทาให้ อตั ราการเข้ าพักและมีการใช้ บริ การประเภทต่างๆของโรงแรมเพิ่มขึ ้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจโรงแรม
ภาพรวมและโครงสร้ างของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
ธุร กิ จ โรงแรมเป็ นธุ รกิ จบริ กำรธุร กิ จหนึ่งที่ มีค วำมสำคัญ อย่ำ งมำกในอุต สำหกรรมกำรท่องเที่ย วของไทย โดย
อุตสำหกรรมโรงแรมเป็ นอุตสำหกรรมที่สร้ ำงรำยได้ ให้ กบั ประเทศไทยปี ละหลำยหมื่นล้ ำนบำท ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำธุรกิจ
โรงแรมถือเป็ นหนึง่ ในอุตสำหกรรมพื ้นฐำน (Primary Activity) ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็ นอุตสำหกรรม
หลักอุตสำหกรรมหนึ่งที่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ กับประเทศไทยอย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจโรงแรมไม่ได้ เป็ นเพียงปั จจัยสนับสนุน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเท่ำนันแต่
้ เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในกำรสร้ ำงรำยได้ สภู่ ำคประชำชนผ่ำนอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆอำทิบริ กำรนำเที่ยวธุรกิจร้ ำนอำหำรธุรกิจสถำนบันเทิงธุรกิจจัดจำหน่ำยต่ำงๆห้ ำงสรรพสินค้ ำและผลิตภัณฑ์
จำกชุมชนเป็ นต้ น(ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย)นอกจำกนี ้ยังมีหน่วยงำนภำครั ฐเข้ ำมำเกี่ยวข้ องในด้ ำนกำรกำหนด
มำตรฐำนและกฎระเบียบ ต่ำงๆอีกด้ วยดังนัน้ อำจกล่ำวได้ วำ่ ธุรกิจโรงแรมถือเป็ นอุตสำหกรรมสำคัญในกำรสร้ ำงงำนและมี
ส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศอีกด้ วยในรอบระยะเวลำหลำยปี ที่ผ่ำนมำ ภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประเทศไทยกลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำรใน
ระดับนำนำชำติหรื อ M.I.C.E (Meeting, Incentive , Convention, and Exhibition) โดยมุ่งเน้ นกำรจัดงำนสัมมนำ
นิ ท รรศกำรกำรประชุม ขนำดใหญ่ แ ละกำรจัด กิ จ กรรมกำรท่ อ งเที่ ย วให้ กับ ผู้เ ข้ ำ ร่ ว มสัม มนำให้ ได้ มี โ อกำสท่ อ งเที่ ย ว
ภำยในประเทศไทยซึง่ กล่ำวได้ วำ่ อุตสำหกรรมโรงแรมไทยถือเป็ นปั จจัยหลักที่สำมำรถช่วยสนับสนุนแนวควำมคิดดังกล่ำวได้
เป็ นอย่ำงดีเพรำะนอกจำกห้ องพักที่ได้ มำตรฐำนแล้ วโรงแรมขนำดใหญ่ส่วนใหญ่ยงั มีห้องสำหรับจัด นิทรรศกำรหรื อกำร
ประชุมขนำดใหญ่รองรับเพียงพออีกด้ วย (ที่มำ: สมำคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย)
สำหรับลักษณะกำรดำเนินธุรกิ จในส่วนของกิจกำรโรงแรมสมำคมกำรบริ หำรโรงแรมไทยได้ จำแนกประเภทของ
โรงแรมตำมขนำดกิจกำรดังนี ้
 โรงแรมขนาดเล็ก เป็ นกิจกำรที่ให้ บริ กำรห้ องพักประมำณไม่เกิน 80 ห้ องเจ้ ำของมักเป็ นผู้บริ หำรจัดกำรด้ วย
ตนเองซึ่งพบว่ำมีกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำเนื่องจำกสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรได้ ง่ำยมีจำนวนห้ อง
น้ อยและกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงไม่ต้องกำรเงื่อนไขกำรจัดทำรำยงำนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม (EIA) นอกจำกนี ้ยัง
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พบว่ำปั จจุบนั ผู้ประกอบกำรนิยมลงทุนดัดแปลงหรื อก่อสร้ ำงโรงแรมขนำดเล็กให้ มีควำมน่ำสนใจแปลกใหม่เป็ น
เอกลักษณ์เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่มีรสนิยมที่แตกต่ำงกัน
 โรงแรมขนาดกลางเป็ นกิจกำรที่ให้ บริ กำรห้ องพักระหว่ำง 80-200 ห้ องมีทงที
ั ้ ่บริ หำรจัดกำรด้ วยเจ้ ำของกิจกำร
และที่จ้ำงผู้มีควำมสำมำรถเข้ ำมำบริ หำรจัดกำรโดยมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนที่พักอำหำรมีบริ กำรจัดงำนเลี ้ยงงำน
แต่งงำนงำนประชุมสัมมนำเป็ นต้ น
 โรงแรมขนาดใหญ่ เป็ นกิจกำรที่ให้ บริ กำรห้ องพักมำกกว่ำ 200 ห้ องขึ ้นไปส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมหรู ระดับ 4-5 ดำว
และมักบริ หำรจัดกำรโดย Chain จำกต่ำงประเทศหรื อเป็ นโรงแรมที่มีกำรร่ วมลงทุนกับชำวต่ำงชำติเน้ นกำร
ให้ บริ กำรแบบหรูหรำมีระดับเป็ นมำตรฐำนสำกลมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบวงจรเช่นร้ ำนอำหำรส
ปำจัดประชุมสัมมนำในระดับนำนำชำติเป็ นต้ น
จำกจำนวนโรงแรมที่ มีอยู่เป็ นจำนวนมำกในประเทศไทยประกอบกับภำวะเศรษฐกิ จที่มีควำมไม่แน่นอนทำให้
ปริ มำณควำมต้ องกำรเข้ ำพักในโรงแรมลดน้ อยลงทำให้ กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและช่องทำงกำรจำหน่ำยของโรงแรมไทยมีสว่ น
สำคัญเป็ นอย่ำงมำกในกำรดึงดูดลูกค้ ำหรื อสร้ ำงโอกำสให้ ลกู ค้ ำตัดสินใจเลือกโรงแรมนันๆในกำรเข้
้
ำพักโดยช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนันสำมำรถจั
้
ดกลุม่ ได้ 5 ช่องทำงได้ แก่
 ฝ่ ายขายของโรงแรมเองซึ่งทำหน้ ำที่เสนอบริ กำรและสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำทังลู
้ กค้ ำบุคคลและลูกค้ ำนิติบคุ คลเช่น
บริ ษัท ห้ ำงร้ ำนต่ำงๆกลุ่ม ลูก ค้ ำจัด ประชุม สัมมนำทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศตลอดจนบริ ษั ท รั บ จัดกำร
ท่องเที่ยวขนำดใหญ่ทงในและต่
ั้
ำงประเทศ
 การขายผ่ านตัวแทนจาหน่ ายทัง้ ในและนอกประเทศซึ่งอำจเป็ นกลุม่ จัดประชุมหรื อบริ ษัททัวร์ ทงในและนอก
ั้
ประเทศก็ได้ ซงึ่ จะทำหน้ ำที่ลกั ษณะเดียวกับคนกลำงในกำรจัดจำหน่ำยห้ องพักที่มีหน้ ำที่ในกำรรับจองห้ องพักและ
ขำยตัว๋ เครื่ องบินและอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้ กับผู้ใช้ บริ กำรโดยอำจเสนอขำยตัว๋ เครื่ องบินพร้ อม
ห้ องพักในลักษณะ Package พร้ อมด้ วยอำหำรบริ กำรนำเที่ยวบริ กำรรับส่งจำกสนำมบินอีกด้ วย
 การจาหน่ ายผ่ านช่ องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ เช่นผ่ำน Website ของโรงแรมหรื อผ่ำนระบบรับจองทัว่
โลกที่โรงแรมของตนเป็ นเครื อข่ำยหรื อผ่ำนเครื อข่ำยพันธมิตรต่ำงๆกำรจองห้ องพักวิธีนี ้กำลังเป็ นที่นิ ยมอย่ำงสูงใน
ปั จจุบนั
 การ Walk-in ของลูกค้ าคือกำรเดินเข้ ำมำหำที่พกั โดยนักท่องเที่ยวโดยมิได้ จองมำก่อน
 การขายในงานแสดงสินค้ านานาชาติงำนแสดงสินค้ ำกำรท่องเที่ยวหลักๆที่ผ้ ปู ระกอบกำรโรงแรมไทยมักเข้ ำร่วม
เช่น PATA Travel Mart, World Travel Mart (WTM), International Tourism Exchange Travel and Tourism
World Trade Fair เป็ นต้ นซึง่ เป็ นช่องทำงสำคัญที่โรงแรมสำมำรถเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั โรงแรมได้ เป็ นอย่ำง
มำกเพรำะมักเปิ ดโอกำสให้ ผ้ โู ดยสำรสำรองห้ องพักโดยกำรจ่ำยเงินมัดจำล่วงหน้ ำนอกจำกนี ้ กำรร่วมออกร้ ำนใน
งำนมหกรรมกำร ท่องเที่ยวขนำดใหญ่ทงไทยและต่
ั้
ำงประเทศยังเป็ นกำรสร้ ำงโอกำสให้ ผ้ ปู ระกอบกำรโรงแรมใน
กำรศึกษำตลำดทดสอบกระแสกำรตอบรับของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยซึง่ เป็ นวิธีกำรในกำรช่วยกำหนดกลยุทธ์กำร
บริ หำรงำนและตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้ ำได้ ในอนำคต
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สถานการณ์ ธุรกิจการท่ องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556
ในช่วง 15 ปี ที่ผ่ำนมำประเทศไทยถือว่ำเป็ นจุดหมำยปลำยทำงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่
สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยกำรท่องเที่ยวและโรงแรมถือเป็ นอุตสำหกรรมที่สร้ ำงรำยได้ ให้ แก่ประเทศไทยใน ลำดับต้ นๆ
ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ และมีแนวโน้ มที่จะขยำยตัวสูงขึ ้น ดังจะเห็นได้ จำกกำรที่รำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
เพิ่มขึ ้นจำก 574.5 พันล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ.2551 เป็ น
จำนวนทังสิ
้ ้น 1,171.7 พันล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ.2556 (ที่มำ:
กรมกำรท่องเที่ยว, กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)
ในช่วงที่ผ่ำนมำ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จำก
จำนวน 14.6 ล้ ำนคน ในปี พ.ศ.2551 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 26.74 ล้ ำนคน ในปี พ.ศ.2556 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย ต่อ
ปี (CAGR) คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 (ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว, กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงศักยภำพที่
เข้ มแข็งของธุรกิจกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทย แม้ ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและ
โรงแรมของไทยจะได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ชมุ นุมทำงกำรเมืองในประเทศและกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศที่
เป็ นยักษ์ ใหญ่ทำงเศรษฐกิจของโลกและเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวเป้ำหมำยที่สำคัญของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและโรงแรม
ของไทย เช่น สหภำพยุโรป ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กำภูมิภำคที่มีสดั ส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยมำก
ที่สดุ คือภูมิภำคเอเชียตะวันออกที่อยู่ใกล้ เคียงกัน โดยมีจีนเป็ นตลำดขนำดใหญ่และมีกำรเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดตังแต่
้ ปี
พ.ศ.2553 เป็ นต้ นมำ โดยที่ตลำดอำเซียนเป็ นอีกตลำดหนึ่งที่มีอตั รำกำรเจริ ญเติบโตที่น่ำจับตำมองในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำ
โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกมำเลเซียและอินโดนีเซีย รองลงมำเป็ นตลำดที่มีกำรเดินทำงในระยะไกล (Long Haul) จำกยุโรป
โดยมีรัสเซียเป็ นตลำดที่มีขนำดใหญ่และมีอตั รำกำรเติบโตสูง ทังนี
้ ้ นักท่องเที่ยวจำกประเทศจีนเป็ นตลำดที่มีสว่ นสำคัญใน
กำรผลักดันให้ อตุ สำหกรรมกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยให้ มีกำรเจริ ญเติบโตในระดับที่ดีทงในปี
ั้
พ.ศ.2555 และ 2556
โดยในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่ำนมำ จำนวนนักท่องเที่ยวจำกจีนเพิ่มขึ ้นกว่ำร้ อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 และมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ำมำในประเทศไทย ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 13 ในปี ก่อนหน้ ำ รองลงมำคือ
รัสเซียซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นกว่ำร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ และมีสดั ส่วนมำกถึงร้ อยละ 6 ของจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ ำมำในประเทศไทย(ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว, กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
ในปี พ.ศ.2557 คำดว่ำ อุต สำหกรรมกำรท่อ งเที่ ย วและโรงแรมของไทยจะยังมี ก ำรเจริ ญเติ บ โตจำกตลำด
นักท่องเที่ยวกลุม่ หลักๆ ได้ แก่ จีน อินเดีย รัสเซียและภูมิภำคอำเซียน ซึ่งยังอยู่ในช่วงขยำยตัว ในขณะที่ตลำดเดิมอันได้ แก่
นักท่องเที่ยวจำกยุโรปน่ำจะมีอตั รำกำรขยำยตัวในอัตรำที่ลดลง เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปที่มีสญ
ั ญำณกำร
ฟื น้ ตัวที่ยงั ไม่ชดั เจนนัก ทำให้ นกั ท่องเที่ยวจีนเป็ นตลำดที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยวของไทยต้ องให้ ควำมสำคัญ
มำกขึ ้น เพรำะกลุม่ นักท่องเที่ยวดังกล่ำวกลำยเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมำกเป็ นอันดับต้ นๆของกลุม่ นักท่องเที่ยวที่
เข้ ำมำในประเทศไทยในแต่ละปี และยังมีกำรเดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั ง้ ปี โดยไม่มีฤดูกำลในกำรเข้ ำ
มำท่องเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวจำกทำงยุโรป เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจำกอำเซียนที่มีกำรเดินทำงในภูมิภำคมำกขึ ้นจำก
กำรกำลังก้ ำวเข้ ำสูป่ ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อย่ำงไรก็ตำม ภำคกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยอำจจะได้ รับ
ผลกระทบจำกควำมวุน่ วำยทำงกำรเมืองภำยในประเทศซึ่งเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของ
ประเทศที่ค่อนข้ ำงมำกและรวดเร็ ว นอกจำกนี ้ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ ของประชำกรและ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงกำรเดินทำงไปท่องเที่ยวในต่ำงประเทศของนักท่ องเที่ยวชำวจีน โดยคำดว่ำผลกระทบจะเห็นได้
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ชัดมำกขึ ้นในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว ในขณะที่ในช่วงสัน้ กำรเดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชำวจี น จะยัง มีก ำรขยำยตัว เพิ่ มขึน้ เนื่ องจำกยังเป็ นช่ว งแรกๆที่ ทำงกำรจี น อนุญำตให้ ช ำวจี น เดิ นทำงไปท่อ งเที่ย วใน
ต่ำงประเทศในขณะที่ชำวจีนยังคงมีรำยได้ ที่เพิ่มมำกขึ ้นจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่ำนมำ (ที่มำ:
สมำคมโรงแรมไทย)
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อแนวโน้ มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยในช่ วง
10-15 ปี ข้ างหน้ า
ธุร กิ จ โรงแรมของไทยต้ องเผชิ ญกำรแข่ง ขัน ที่ รุน แรงขึน้ จำกผู้ป ระกอบกำรรำยใหม่แ ละจำกภำวกำรณ์ ที่ก ำร
ท่องเที่ยวของไทยต้ องเผชิญกับกำรแข่งขันจำกประเทศคู่แข่งในภูมิภำคเอเชีย นอกจำกนี ้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยทังในด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบอีกหลำยด้ ำนในช่วง 10 - 15 ปี ข้ ำงหน้ ำ ได้ แก่
1) การเปิ ดเสรีบริการด้ านการท่ องเที่ยว
กำรเปิ ดเสรี บริ กำรด้ ำนกำรท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องภำยใต้ กรอบของข้ อกำหนด
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน(Asean Economic Community: AEC)กำหนดให้ ต้องมีกำรยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆที่เป็ นข้ อจำกัด
ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคัญ ส่ง ผลให้ ผ้ ูป ระกอบกำรธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและโรงแรมของไทยซึ่ ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กต้ องเผชิญกับภำวกำรณ์ แข่งขันที่มีแนวโน้ มรุ นแรงขึ ้นทังจำกกำรแข่
้
งขันระหว่ำ ง
ผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆภำยในประเทศ และหลำยประเทศในอำเซียนโดยเฉพำะเวียดนำม มำเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งได้ เร่ ง
ปรับตัวและพัฒนำธุรกิจท่องเที่ยวและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่จะเดินทำงเข้ ำมำใน
ภูมิภำคอำเซียนมำกขึ ้น จำกกำรเปิ ดตัวของ AEC ซึ่งจะทำให้ ภมู ิภำคอำเซียนก้ ำวขึ ้นเป็ นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยว
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจำกทัว่ โลก รวมทังดึ
้ งดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจท่องเที่ยวและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องให้
หลัง่ ไหลเข้ ำมำในภูมิภำคนี ้มำกขึ ้น (ที่มำ: ศูนย์วิจยั ธนำคำรกสิกรไทย)
อย่ำงไรก็ตำม กำรบรรลุข้อตกลง AEC จะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวของไทยขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่
มีศกั ยภำพโดยเฉพำะธุรกิจโรงแรมและที่พกั ที่สำมำรถขยำยตลำดไปประเทศอื่นๆ ในอำเซียนได้ โดยเฉพำะเวียดนำม สปป.
ลำว กัมพูชำ และฟิ ลิปปิ นส์ เนื่องจำกกำรแข่งขันในประเทศดังกล่ำวยัง ไม่รุนแรงนักโดยลักษณะของกำรเข้ ำลงทุนจะเป็ น
ลักษณะของกำรเข้ ำไปลงทุนด้ วยตนเองทังหมดและกำรเข้
้
ำร่ วมทุนกับผู้ประกอบกำรในท้ องถิ่น (ที่มำ: ฝ่ ำยวิจยั หลักทรัพย์
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
2) การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยว
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและโรงแรมนับว่ำเป็ นธุรกิจหนึง่ ที่ภำครัฐและภำคเอกชนให้ ควำมสำคัญ และให้ กำรสนับสนุนใน
ด้ ำนต่ำงๆทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเห็นได้ จำกในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำที่นกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติเริ่ มมี
แนวโน้ มกำรขยำยตัวที่ลดลง ภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวได้ หนั มำให้ ควำมสำคัญในกำรขยำยตลำด
ภำยในประเทศ ควบคูก่ บั กำรกระตุ้นตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่อำจต้ องใช้ ระยะเวลำพอสมควร เพื่อบรรเทำผลกระทบต่อ
ภำคกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของไทย โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ ดำเนินนโยบำยเชิงรุ กเพื่อกระตุ้นตลำด
ท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงยังมีโครงกำรต่ำงๆที่สนับสนุนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมจำนวนมำก เช่น โครงกำรที่
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เกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว โครงกำรจัดทำมำตรฐำนที่พกั เพื่อกำรท่องเที่ ยว โครงกำรสำรวจและจัดทำข้ อมูลกำร
ท่องเที่ยวรำยจังหวัด ฯลฯ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตในระยะยำวให้ แก่อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรม
โรงแรมและอุตสำหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ องและเป็ นกำรสร้ ำงงำนให้ แก่ชมุ ชน (ที่มำ: กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
3) การฟื ้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ กลุม่ นักท่องเที่ยวจำกประเทศจีน สหภำพยุโรป ญี่ปนุ่ อเมริ กำเหนือและอำเซียน เป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่สำคัญที่เข้ ำมำท่องเที่ยวและจับจ่ำยใช้ สอยในประเทศไทย โดยกำรให้ บริ กำรและขำยสินค้ ำแก่นกั ท่องเที่ยว
กลุม่ ดังกล่ำวสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่อตุ สำหกรรมกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมโรงแรมและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ องในแต่ละ
ปี เป็ นจำนวนเงินหลำยหมื่นล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศไทยที่ยงั คงมีควำมไม่แน่นอนประกอบกับกำรฟื น้ ตัวของภำวะ
เศรษฐกิจโลก (โดยเฉพำะในสหรัฐอเมริ กำ กลุม่ สหภำพยุโรป ญี่ปน)
ุ่ ที่จะยังมีควำมเปรำะบำงในช่วง 3-5 ปี ข้ ำงหน้ ำ และ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจีนที่เป็ นตลำดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ ที่คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัว
ในอัตรำที่ลดลงกว่ำที่เคยเป็ นในอดีต จะเป็ นปั จจัยที่สำคัญที่ทำให้ อตั รำกำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ ำมำ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีกำรเติบโตในอัตรำที่ลดลง ซึ่งปั จจัยเหล่ำนี ้จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของอุตสำหกรรม
โรงแรมไทย (ที่มำ: ศูนย์วิจยั ธนำคำรไทยพำณิชย์)
4) พฤติกรรมและรสนิยมของนักท่ องเที่ยว
นอกจำกจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวในอัตรำที่ลดลงแล้ ว นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเริ่ มที่
จะมีพฤติกรรมกำรใช้ จ่ำยที่ประหยัดมำกขึ ้น เช่น นักท่องเที่ยวต่ำงชำติระดับกลำงเริ่ มหันไปพักในสถำนพักแรมที่รำคำถูกลง
อย่ำงเช่น เซอร์ วิสอพำร์ ตเมนต์ เป็ นต้ นรวมถึงกำรใช้ จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวต่อวันที่เริ่ มมีกำรปรับตัวลดลง ซึ่งปั จจัยเหล่ำนี ้ก็จะมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมโรงแรมไทยในระดับหนึ่ง (ที่มำ: สมำคม
โรงแรมไทย)
สภาวะธุรกิจและสภาพการแข่ งขันในธุรกิจโรงแรมในย่ านประตูนา้ และราชประสงค์ และพืน้ ที่ใกล้ เคียง
ณ วันที่ 30กันยำยน พ.ศ.2557 โครงกำรโรงแรมของบริ ษัทฯที่มีกำรดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ ว คือ โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ซึง่ โรงแรมดังกล่ำวที่ปัจจุบนั ตังอยู
้ ่ที่จุดตัดระหว่ำงถนนรำชดำริ และถนนเพชรบุรีและตังอยู
้ ่
ติดกับโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรงำนของเครื อ Accor ซึง่ เป็ นเครื อข่ำยด้ ำน
กำรบริ หำรโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติ แม้ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ (ซึ่งเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรมำ
ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2554) จะมีทำเลที่ตงของโครงกำรที
ั้
่ดีและอยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของเครื อ Accor ที่ผ่ำนมำ
กำรดำเนินธุรกิ จของโรงแรมก็ ต้องเผชิ ญกับสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิ จ ที่มีควำมรุ นแรงในระดับหนึ่ง จำกกำรที่ในย่ำ น
ประตูน ้ำและรำชประสงค์และพื ้นที่ใกล้ เคียง (เช่น ย่ำนสุขมุ วิท ย่ำนพญำไท ย่ำนเพลินจิต ย่ำนถนนพระรำมที่ 1 และย่ำนดิน
แดง) มีโรงแรมระดับ 3-5ดำว รวมถึงที่พกั ประเภทอื่นๆเปิ ดให้ บริ กำรอยู่เป็ นจำนวนมำก ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ำ
พักและลูกค้ ำที่มำใช้ บริ กำรประเภทต่ำงๆของโรงแรมในย่ำนดังกล่ำวในช่วง 1-2 ปี ที่ผำ่ นมำ มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ ้นไม่มำกนัก
เนื่องจำกนักท่องเที่ยวและลูกค้ ำผู้ใช้ บริ กำรของโรงแรมมีทำงเลือกที่จะพิจำรณำใช้ บริ กำรของโรงแรมอื่นๆที่ตงอยู
ั ้ ่ในส่วนอื่น
ของกรุ งเทพมหำนคร ทังนี
้ ้ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจโรงแรมในย่ำนประตูน ้ำและรำชประสงค์และพื ้นที่
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ใกล้ เคียงเป็ นกำรแข่งขันทังในเรื
้ ่ องรำคำของห้ องพักและกำรให้ บริ กำร กำรแข่งขันในด้ ำนของคุณภำพและกำรให้ บริ กำร กำร
ให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ ำในกำรใช้ บริ กำรด้ ำนอื่นของโรงแรม เป็ นต้ น ซึง่ กำรแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไรของผู้ประกอบกำร และเพื่อที่จะรักษำระดับกำรทำกำไรให้ ได้ ผู้ประกอบกำรจึงต้ องควบคุมและลดต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่จำเป็ นลง โดยไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อกำรบริ กำรที่ให้ กบั ลูกค้ ำ
ตำรำงดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรงแรมระดับ 4 ดำว ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่ำนประตูน ้ำและพื ้นที่ใกล้ เคียงซึ่งถือ
ว่ำเป็ นคูแ่ ข่งของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
ชื่อโรงแรม

ระดับของ
ลักษณะของโรงแรม
โรงแรม
โรงแรมอโนมำ (จำนวน 369 โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่งประกอบด้ วยห้ องพักประเภทห้ อง Suite,
ห้ อง)
Superior และ Deluxe และมี สิ่ง อำนวยควำม
สะดวกอื่นๆ เช่น ห้ องอำหำร สระว่ำยนำ้ ผับ /เลำจน์
ห้ องฟิ ตเนส ห้ องประชุมและห้ องบอลรูม
โรงแรมแกรนด์ ไ ดมอนด์ ส วี ท โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่ง ประกอบด้ ว ยห้ อ งพัก ประเภท Deluxe
(จำนวน 176 ห้ อง)
และ Suite และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ เช่น
สระว่ำยนำ้ สปำ และบริ กำรอินเทอร์ เน็ตไร้ สำยฟรี
ทัว่ บริเวณ ฯลฯ
โรงแรมเซ็ น ทำรำ วอเตอร์ เ กท โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่ ง ประกอบด้ วยห้ องพั ก ประเภทห้ อง
พำวิ ล เลียน กรุ งเทพฯ (จำนวน
Deluxe, Deluxe King Bed และ Junior Suite และ
281 ห้ อง)
ประกอบด้ วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน เช่น
ห้ องอำหำร ห้ องประชุม ศูนย์ออกกำลังกำย ฯลฯ
โร ง แ ร ม ส ยำ ม แ อ ท ส ย ำ ม โรงแรม 4 ดำว โรงแรมระดับ 4 ดำว ซึ่งประกอบด้ ว ยสิ่งอำนวย
(จำนวน 203 ห้ อง)
ควำมสะดวกที่ ค รบครั น ได้ แ ก่ ห้ อ งอำหำร บำร์ /
เลำนจ์ ฟิ ตเนส สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถฟรี ศูนย์ธุรกิจ
ฯลฯ

จุดเด่ น
มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกครบครันและอยูต่ รง
ข้ ำมศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลเวิลด์และ
อยูข่ ้ ำงๆศูนย์กำรค้ ำ เกษร พลำซ่ำ
ตั ง้ อยู่ ใ กล้ กั บ เดอะ แพลทิ นั ม
แ ฟชั่ น มอ ล ล์ แ ล ะพั น ธ์ ทิ พ ย์
พล ำ ซ่ ำ รว มถึ ง อยู่ ใ กล้ แ ห ล่ ง
คมนำคมที่สำคัญทำให้ สะดวกใน
กำรเดินทำงเข้ ำถึง
มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกแบบครบ
ครัน และตังอยู
้ ใ่ กล้ เดอะ แพลทินัม
แฟชั่ น มอลล์ แ ละศู น ย์ ก ำรค้ ำ
เซ็นทรัล เวิลด์ รวมถึงอยู่ใกล้ แหล่ง
คมนำคมที่สำคัญ
มี ท ำ เ ล ที่ ตั ้ง ที่ ดี แ ล ะ อ ยู่ ใ ก ล้
ศู น ย์ ก ำ ร ค้ ำ ที่ ส ำ คั ญ เ ช่ น
ศูน ย์ ก ำรค้ ำเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ MBK
Center และสยำม พำรำกอน
รวมถึงอยู่ใกล้ สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS
สถำนีสนำมกีฬำแห่งชำติ

 มี บ ริ ก ำรสิ่ ง อ ำนวยควำม
สะดวกที่ เ พี ย บพร้ อมและ
ครบครัน
 มีทำเลที่ตงั ้ ที่ดี โดยโรงแรม
ตั ง้ อยู่ ฝั่ งต รงข้ ำ มเด อ ะ
แพลทิ นั ม แฟชั่ น มอลล์
และอยู่ ใ กล้ ศู น ย์ ก ำรค้ ำ
เซ็นทรัล เวิลด์ ทำให้ สะดวก
ในกำรเดินทำงเข้ ำถึง
โรงแรมเดอะ เบิ ร์ ค ลี ย์ โฮเต็ ล โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่ ง ให้ บริ กำรห้ องพั ก ประเภท Deluxe, ตั ง้ อยู่ ใ นใจกลำงกรุ ง เทพ และ
ประตูน ้ำ(จำนวน 765 ห้ อง)
Premier และ Executive Suite และประกอบด้ วยสิ่ง ตังอยู
้ ใ่ กล้ ย่ำนกำรค้ ำที่สำคัญ เช่น
โรงแรมโกลว์ ประตูนำ้ (จำนวน โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่งมีกำรให้ บ ริ กำรห้ อง Superior, Deluxe
169 ห้ อง)
และ Suite และประกอบด้ วยสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ครบครัน ได้ แก่ ห้ องประชุม ห้ องอำหำร ศูนย์ธุรกิจ
ค็อฟฟี่ ช็อป/คำเฟ่ ผับ/เลำจน์ สระว่ำยนำ้ จำกุซซี่ สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกเพื่อสันทนำกำร ฯลฯ
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ชื่อโรงแรม

ระดับของ
โรงแรม

ลักษณะของโรงแรม

จุดเด่ น

อ ำนวยควำมสะดวกครบครั น ได้ แ ก่ ห้ อ งอำหำร เดอะ แพลทิ นั่ ม แฟชั่ น มอลล์
สปำ สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ ำนสันทนำกำร ฯลฯ
โ ค ร ง ก ำ ร ส ย ำ ม พ ำ ล ำ เ ดี ย ม
ศูน ย์ กำรค้ ำ เซ็น ทรั ล เวิ ล ด์ ท ำให้
สะดวกในกำรเดินทำงเข้ ำถึง
โรงแรม วี โฮเต็ ล กรุ ง เทพฯ โรงแรม 4 ดำว โรงแรมซึ่ง ให้ บ ริ ก ำรห้ อ งพัก หลำกหลำยประเภท ตั ง้ อยู่ ใ กล้ ศู น ย์ ก ำรค้ ำที่ ส ำคั ญ
(จำนวน 159 ห้ อง)
พร้ อมสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกที่ ค รบครั น ได้ แก่ ได้ แก่ เดอะ แพลทิ นั ม แฟชั่ น
ห้ องอำหำร สระว่ำยน ้ำ ห้ องประชุม ฯลฯ
มอลล์ สยำมสแควร์ สยำมพำรำ
กอน MBK Center และอยู่ใกล้
สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีรำชเทวี

ที่มำ : เวปไซด์ของแต่ละโรงแรม และ www.agoda.co.th
จำกตำรำงข้ ำงต้ นจะเห็นว่ำมีโรงแรมอยู่เป็ นจำนวนไม่น้อยเปิ ดให้ บริ กำรอยู่ในบริ เวณย่ ำนประตูนำ้ และบริ เวณ
ใกล้ เคียง เนื่องจำกย่ำนดังกล่ำวเป็ นย่ำนท่องเที่ยวและย่ำนธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหำนคร รวมถึงมีนกั ท่องเที่ยวไทยและ
ต่ำงประเทศเข้ ำมำท่องเที่ยวและพักอำศัยเป็ นจำนวนมำกในแต่ละปี โดยกำรเดินทำงเข้ ำถึงบริ เวณย่ำนประตูน ้ำและพื ้นที่
ใกล้ เคีย งก็ เ ป็ นไปอย่ำงสะดวกสบำยและรวดเร็ ว โดยอำศัยรถไฟฟ้ ำ BTS และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จำกกำรที่ มี
ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมเป็ นจำนวนมำกเปิ ดให้ บริ กำรอยู่ในบริ เวณย่ำนประตูน ้ำและพื ้นที่ใกล้ เคียง เช่น รำชประสงค์
สุขมุ วิท และพญำไท ทำให้ กำรแข่งขันในธุรกิจโรงแรมในย่ำนประตูน ้ำและพื ้นที่ใกล้ เคียงค่อนข้ ำงรุนแรง โดยมีกำรแข่งขันทัง้
ในด้ ำนรำคำ รวมถึงกำรจัดโปรแกรมกำรโฆษณำและกำรส่งเสริ มกำรจำหน่ำยแบบต่ำงๆเพื่อดึงดูดลูกค้ ำให้ มำใช้ บริ กำรและ
เป็ นกำรสร้ ำงกำรรับรู้ในแบรนด์ของโรงแรม (Brand Awareness)
เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ สำมำรถแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมอื่นๆใน
บริ เวณใกล้ เคียงกันได้ อย่ำงไม่เสียเปรี ยบ บริ ษัทฯและเครื อ Accor ซึง่ เป็ นผู้บริ หำรโรงแรมจะไม่เน้ นกำรแข่งขันทำงด้ ำนรำคำ
แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่มีนโยบำยที่จะแข่งขันในด้ ำนของคุณภำพกำรให้ บริ กำร รวมถึงกำรควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร (ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนในระดับ
ที่เหมำะสมและสำมำรถเติบโตอย่ำงมัน่ คง) นอกจำกนี ้ จุดเด่นที่สำคัญอีกประกำรหนึง่ ที่ทำให้ กำรดำเนินธุรกิจของโรงแรมโน
โวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ สำมำรถแข่งขันกับโรงแรมคูแ่ ข่งในย่ำนใกล้ เคียงได้ อย่ำงไม่เสียเปรี ยบคือกำรที่โรงแรมมีที่
ตัง้ อยู่ติ ด กับ โครงการศูน ย์ แ ฟชั่น ค้ า ส่ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่ ง นอกจำกจะเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยดึ ง ดูด ให้ มี
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเข้ ำมำพักและใช้ บริ ก ำรของโรงแรมมำกขึ ้นแล้ ว ทำงบริ ษัทฯยังสำมำรถกำหนดและใช้ แผนกำร
ตลำดและกำรส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่เหมำะสมร่ วมกันระหว่ำงโครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ และ
ทำงโรงแรม ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯได้ ประโยชน์อนั เนื่องมำจำกกำรประหยัดต่อขนำดของกำรผลิต (Economies of Scale) ในกำร
ดำเนินธุรกิจ
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