บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ
ในส่วนสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี (ภำยใต้ช่อื “IT Junction”) และ (2) กำรพัฒนำและบริหำร
พืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน (“ภำยใต้ช่อื J Market”) และ (3) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน
ั บนั ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั คือ กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ
(“ภำยใต้ช่อื The Jas”) โดยปจจุ
ในส่วนสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี ซึง่ มีสดั ส่วนรำยได้เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 90 ของรำยได้
รวมของบริษทั เนื่องจำกธุรกิจพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีต่ ลำดชุมชนและศูนย์กำรค้ำชุมชนของบริษทั ยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น
โดยโครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั แยกตำมกลุ่มธุรกิจ สำหรับปี 2555 ถึงงวด 9 เดือนแรก ปี 2557 สรุปได้ดงั นี้
โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิ จ
1 ธุรกิจบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำ (IT Junction)
2 ธุรกิจตลำดชุมชน (J Market)
3 รำยได้คำ่ ส่งเสริมกำรขำย
และรำยได้อ่นื
รวม

2555

2556

ม.ค. - ก.ย. 2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

194
9.3

92%
4%

314
23

90%
7%

225
17

91%
7%

295
15

90%
5%

7.5

4%

10

3%

6

2%

16

5%

211

100%

348

100%

248

100%

327

100%

2.1. การบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสิ นค้าเทคโนโลยี
(“ภายใต้ชื่อ IT Junction”)
ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี
เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ปี 2543 จำกกำรทีเ่ จมำร์ทซึง่ เป็ นบริษทั แม่ เช่ำพืน้ ทีใ่ นส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่
และสินค้ำเทคโนโลยี ในศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซี จังหวัดนครปฐม เพื่อนำมำบริหำรจัดกำรและให้เช่ำต่อ ภำยใต้ช่อื
“IT Junction” โดยในช่วงแรกธุรกิจดังกล่ำวยังดำเนินกำรภำยใต้เจมำร์ท ต่อมำในปี 2555 ผูบ้ ริหำรของเจมำร์ท
ได้เล็งเห็นถึงโอกำสกำรเติบโตในธุรกิจดังกล่ำว จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ขึน้ เพื่อดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำและธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์ทจ่ี ะขยำยตัวต่อไปในอนำคต เพื่อทำให้กำรบริหำรงำนรวมทัง้ กำรขยำยงำนในอนำคต
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี
เพื่อจัดสรรให้ลกู ค้ำรำยย่อยเช่ำต่อ โดยเริม่ ต้นจำกกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนจำกเจ้ำของพืน้ ทีท่ อ่ี ำจเป็ นศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่
หรือพืน้ ทีข่ ำยสินค้ำทีม่ ศี กั ยภำพ เช่น ภำยในศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซี เซ็นทรัล และบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำ บีทเี อส เป็ นต้น
เพื่อนำมำปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้ลกู ค้ำรำยย่อยของบริษทั ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรขำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรืออุปกรณ์เสริม โดยบริษทั จะเป็ นผูด้ แู ล บริหำร จัดกำรพืน้ ทีด่ งั กล่ำวตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ โดยพืน้ ทีเ่ ช่ำทัง้ หมด
จะเป็ นกำรเช่ำระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรให้เช่ำพืน้ ทีข่ องเจ้ำของพืน้ ที่
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ภาพตัวอย่างโครงการ IT Junction

ในปี 2555 บริษทั มีสำขำIT Junction รวมทัง้ สิน้ 30 สำขำและเพิม่ ขึน้ เป็ น 42 สำขำและ 46 สำขำ ในปี 2556
และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ตำมลำดับ กำรทีบ่ ริษทั สำมำรถขยำยสำขำ IT Junction ได้เพิม่ มำกขึน้ มำจำก
ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีข่ องบริษทั และควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ำของพืน้ ที่ ซึง่ ทำให้เจ้ำของพืน้ ทีเ่ ชื่อมัน่
ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำใน IT Junction ทัง้ หมดรวม 10,484 ตร.ม.
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจังหวัด
รำยละเอียดสำขำ IT Junction ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

IT Junction นครปฐม

2

BTS ศำลำแดง

3

IT Junction พัทยำ

4

IT Junction ระยอง

5

IT Junction รำชดำริ

6

IT Junction สุขสวัสดิ ์

7

IT Junction บำงพลี

8

IT Junction ลพบุร ี

9

IT Junction อยุธยำ

ที่ตงั ้ โครงการ
ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้
อำเภอเมือง นครปฐม 73000
บริเวณ ถนนสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยำสำย 2
เมืองพัทยำ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุร ี 20260
15/11 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลเชิง
เนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
97/11 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
94 หมู่ 18 ตำบลบำงพึง่ อำเภอพระ
ประแดง สมุทรปรำกำร 10130
89 หมู่ 9 ถนนเทพำรักษ์ กม.13
ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี
สมุทรปรำกำร 10540
2 หมู่ 1 ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง
ลพบุร ี 15000
80 หมู่ 2 ตำบลบ้ำนกรด อำเภอ
บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ
13160
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พืน้ ที่ เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพืน้ ที่
(%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

396.22

100%

2543

153.6

100%

2547

550.69

94%

2547

790.55

99%

2547

59.14

85%

2547

256.08

100%

2552

142.86

100%

2552

235.36

100%

2552

517

100%

2552

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

10

IT Junction ลำพูน

11

IT Junction ภูเก็ต

12

IT Junction ขอนแก่น

13

IT Junction กระบี่

14

IT Junction สมุทรปรำกำร

15

IT Junction สุรำษฎร์ธำนี

16

IT Junction ลำดพร้ำว

17

IT Junction หำดใหญ่

18

IT Junction คลองหก

19

IT Junction พระรำม 2

20

IT Junction เชียงรำย

21

IT Junction บุรรี มั ย์

22

IT Junction บ้ำนโปง่

23

IT Junction นวนคร

24

IT Junction หำงดง

25

IT Junction พิษณุโลก

26

IT Junction อุดรธำนี

27

IT Junction เพชรบุร ี

28

IT Junction ร้อยเอ็ด

ที่ตงั ้ โครงการ
200 หมู่ 4 ตำบลบ้ำนกลำง อำเภอ
เมือง ลำพูน 51000
72 หมู่ 5 ตำบลวิชติ อำเภอเมือง
ภูเก็ต 83000
290/1 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง ขอนแก่น 40000
349 หมู่ 11 ตำบลกระบีน่ ้อย
อำเภอเมือง กระบี่ 81000
498/1 ถนนสุขมุ วิท ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง สมุทรปรำกำร 10270
130 หมู่ 1 ถนนเลีย่ งเมือง ตำบล
บำงกุง้ อำเภอเมือง สุรำษฎร์ธำนี
84000
2539 ถนนลำดพร้ำว แขวงวัง
ทองหลำง เขตวังทองหลำง
กรุงเทพฯ 10310
111/19 หมู่ 4 ตำบลคลองแห
อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
158/17 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอ
ธัญบุร ี ปทุมธำนี 12110
127 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
184 หมู่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอ
เมือง เชียงรำย 57000
150 หมู่ 7 ตำบลอิสำณ อำเภอ
เมือง บุรรี มั ย์ 31000
58 หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอ
บ้ำนโปง่ รำชบุร ี 70110
98/196 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธำนี 12120
433/4-5 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
939 ถนนพิชยั สงครำม ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
415 หมู่ 3 ตำบลหมำกแข้ง อำเภอ
เมือง อุดรธำนี 41000
130 หมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอ
เมือง เพชรบุร ี 76000
320 หมู่ 10 ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
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พืน้ ที่ เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพืน้ ที่
(%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

184

100%

2552

246.34

95%

2552

396.22

100%

2552

153.60

100%

2552

517.69

100%

2552

781.55

100%

2552

50.04

97%

2552

256.08

100%

2552

142.86

100%

2552

232.21

74%

2552

517.00

100%

2552

184.00

72%

2552

234.34

79%

2552

311.89

80%

2552

292.64

93%

2552

375.00

94%

2553

149.34

84%

2553

638.14

100%

2555

332.20

96%

2555

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

29

IT Junction แจ้งวัฒนะ

30

IT Junction นครสวรรค์

31

IT Junction อ่ำงทอง

32

IT Junction ชะอำ

33

IT Junction สำโรง

34

IT Junction กำฬสินธุ์

35

IT Junction แม่กลอง

36

IT Junction สุพรรณบุร ี

37

IT Junction ตรัง

38

IT Junction เทพกระษัตรีย์

39

IT Junction ลำลูกกำ1

40

IT Junction สระบุร ี

41

IT Junction พังงำ

42

IT Junction กำญจนบุร ี

43

IT Junction ศรีมหำโพธิ

44

IT Junction ดอนเมือง

45

IT Junction รัตนำธิเบศน์

ที่ตงั ้ โครงการ
96 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
610/9 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
24 ถนนโพธิพระยำ-ท่
ำเรือ ตำบล
์
โพสะ อำเภอเมือง อ่ำงทอง 14000
493/59 ถนนเพชรเกษม
(ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
เพชรบุร ี 76120
999 หมู่ 1 ถนนสุขมุ วิท ตำบล
สำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร 10270
101/2-3 ถนนถีนำนนท์ ตำบล
กำฬสินธุ์ อำเภอเมือง กำฬสินธุ์
46000
2/19 หมู่ 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอ
เมือง สมุทรสงครำม 75000
140/20 ถนนมำลัยแมน ตำบลรัว้
ใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุร ี
72000
102/2 ถนนรัษฎำ ตำบลทับเทีย่ ง
อำเภอเมือง ตรัง 92000
888 หมู่ 2 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง
ภูเก็ต 83000
10 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
179/5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปำก
เพรียว อำเภอเมืองสระบุร ี จังหวัด
สระบุร ี 18000
295 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.
เมือง จ.พังงำ 82000
786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ำ
มะขำม อำเภอเมือง กำญจนบุร ี
71000
618 หมู่ 7 ตำบลท่ำตูม อำเภอศรี
มหำโพธิ ปรำจีนบุร ี 25140
1 ซอยพหลโยธิน 50 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
6 หมู่ 6 ตำบลเสำธงหิน อำเภอบำง
ใหญ่ นนทบุร ี 11140
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พืน้ ที่ เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพืน้ ที่
(%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

81.00

95%

2555

117.47

78%

2555

94.50

91%

2556

193.33

72%

2556

57.00

57%

2556

247.25

80%

2556

365.00

34%

2556

379.34

74%

2556

167.50

65%

2556

130.32

100%

2556

189.84

100%

2556

156.39

79%

2556

124.93

100%

2556

174.00

92%

2557

69.52

100%

2557

57.60

64%

2557

93.78

100%

2557

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

46

ชื่อโครงการ

IT Junction รำมอินทรำ

ที่ตงั ้ โครงการ
59 หมู่ 4 ถนนรำมอินทรำ แขวง
อนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ
10220

พืน้ ที่ เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพืน้ ที่
(%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

108.50

81%

2557

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำของบริษทั สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยทัวไป
่ และ 2. กลุ่มผูเ้ ช่ำ
พืน้ ทีป่ ระเภทกิจกำรขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ทม่ี แี บรนด์สนิ ค้ำเป็ นของตนเอง โดยลูกค้ำแต่ละประเภทมีรำยละเอียด
ดังนี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายย่อยทัวไป
่
เป็ นกลุ่มลูกค้ำประเภท นิตบิ ุคคลขนำดเล็ก หรือบุคคลธรรมดำ ทีเ่ ปิ ดร้ำนค้ำย่อยสำหรับขำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรืออุปกรณ์เสริม ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวอำจมีรำ้ นค้ำย่อยเพียงร้ำนเดียว หรืออำจมีมำกกว่ำ 1 ร้ำนได้ ร้ำนค้ำย่อย
ั ยหลักทีม่ ผี ลในกำรตัดสินใจเช่ำพืน้ ที่
ส่วนใหญ่จะไม่มแี บรนด์สนิ ค้ำ และใช้เงินลงทุนต่อร้ำนค้ำในจำนวนทีไ่ ม่มำกนัก ปจจั
ของลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ ทำเลทีต่ งั ้ ของร้ำนค้ำ กล่ำวคือ ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยส่วนใหญ่ตอ้ งกำรให้รำ้ นอยู่ในแนวทำงเดินที่
สำมำรถเห็นได้ชดั เจนและอยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้จดั กิจกรรม เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดจะช่วยดึงดูดและสร้ำง
ควำมสนใจให้กบั ผูบ้ ริโภคมำเดินในโครงกำรได้มำกขึน้ นอกจำกนี้ หำกผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยรำยใดทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในสำขำ
ของบริษทั แล้วประสบควำมสำเร็จ ก็มแี นวโน้มสูงทีจ่ ะเช่ำพืน้ ทีใ่ นสำขำอื่นๆ ของบริษทั ต่อไป หรือขยำยพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมใน
สำขำเดิมของบริษทั โดยกลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษทั จะอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยทัวไป
่
2. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประเภทกิ จการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์สินค้าเป็ นของตนเอง
เป็ นกลุ่มลูกค้ำนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงต่ำงๆ เช่น เจมำร์ท ออปโป้ (Oppo) ดีแทค (Dtac)
และร้ำนเทเลวิซ (Telewiz) เป็ นต้น ทีเ่ ปิ ดร้ำนค้ำสำหรับขำยโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละ/หรืออุปกรณ์เสริม หรือเพื่อให้บริกำร
ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปจั จัยในกำรพิจำรณำตัดสินใจเช่ำพืน้ ทีข่ องลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวจะขึน้ อยู่กบั
พืน้ ทีเ่ ช่ำและรำคำค่ำเช่ำเป็ นหลัก ลักษณะของกลุ่มลูกค้ำประเภทนี้ตอ้ งกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำในขนำดใหญ่กว่ำกลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
รำยย่อยทัวไป
่ และผูป้ ระกอบกำรกลุ่มนี้ให้ควำมสำคัญกับกำรตกแต่งร้ำนค้ำ ดังนัน้ จึงใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง
และมีระยะเวลำในกำรเช่ำทีน่ ำนกว่ำกลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยทัวไป
่
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
สำหรับขัน้ ตอนในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ บริษทั จะส่งข่ำวสำรไปยังลูกค้ำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีเ่ ดิมของบริษทั หรือลูกค้ำที่
เป็ นแบรนด์มชี ่อื เสียงทีส่ ำมำรถดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำผูม้ ำใช้บริกำร และมีทมี งำนขำยเข้ำไปพบลูกค้ำเป้ำหมำย
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับสำขำนัน้ รวมทัง้ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Website ของบริษทั (www.jasasset.co.th) จำกนัน้ จะ
พิจำรณำคัดเลือกผูเ้ ช่ำพืน้ ทีโ่ ดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผูเ้ ช่ำ ประวัตกิ ำรทำธุรกิจ และข้อมูลกำรเช่ำพืน้ ที่
ในสำขำ IT Junction อื่นๆ
สำหรับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ บริษทั จะแจ้งผูเ้ ช่ำรำยเดิมเพื่อพิจำรณำสัญญำฉบับใหม่ล่วงหน้ำ 3 เดือน
ก่อนสัญญำฉบับเดิมจะหมดอำยุ โดยเจ้ำหน้ำทีแ่ ผนกธุรกิจทีด่ แู ล IT Junction แต่ละสำขำจะติดตำมสัญญำฉบับใหม่
กับผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยเดิมอย่ำงต่อเนื่อง โดยในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำเดิมต้องกำรจะยกเลิกกำรเช่ำหรือไม่ต่อสัญญำเช่ำพืน้ ที่
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หรือบริษทั ไม่สำมำรถตกลงในเงือ่ นไขสัญญำฉบับใหม่กบั ผูเ้ ช่ำเดิมได้ บริษทั จะดำเนินกำรเลือกผูเ้ ช่ำรำยใหม่ตำมวิธกี ำร
ข้ำงต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 พืน้ ทีส่ ำขำ IT Junction ของบริษทั มีอตั รำเช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ประมำณ
ร้อยละ 90 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่
กระบวนกำรเก็บค่ำเช่ำพืน้ ทีจ่ ะเริม่ จำกเจ้ำหน้ำทีแ่ ผนกธุรกิจ IT Junction ทีด่ แู ลแต่ละสำขำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
นำส่งใบแจ้งหนี้ทไ่ี ด้รบั จำกฝำ่ ยบัญชีของบริษทั ให้กบั ผูเ้ ช่ำรำยย่อยทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ สำหรับผูเ้ ช่ำทีเ่ ป็ นนิตบิ คุ คล
ฝำ่ ยบัญชีจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แต่ละนิตบิ ุคคลโดยตรง โดยกำหนดให้ผเู้ ช่ำต้องชำระค่ำเช่ำภำยในวันที่ 5 ของเดือน
โดยผูเ้ ช่ำสำมำรถชำระค่ำเช่ำพืน้ ทีผ่ ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ (1) ระบบ Bill payment ของธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำร
กสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ (2) JAYMART Pay point ทีร่ ำ้ นเจมำร์ท และ(3) โอนเงินค่ำเช่ำพืน้ ที่
ผ่ำนตูเ้ อทีเอ็ม เข้ำมำยังบัญชีของบริษทั และสำเนำสลิปกำรโอนเงินมำทีฝ่ ำ่ ยกำรเงินของบริษทั โดยบริษทั จะนำส่ง
ใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ให้กบั ผูเ้ ช่ำผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำทีแ่ ผนกธุรกิจทีด่ แู ล IT Junction แต่ละสำขำต่อไป อย่ำงไรก็ดี
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำไม่ชำระค่ำเช่ำภำยในวันทีก่ ำหนดบริษทั จะให้เจ้ำหน้ำที่แผนกธุรกิจติดตำมและมีหนังสือทวงถำมอย่ำง
เป็ นทำงกำร ซึง่ หำกผูเ้ ช่ำยังไม่ชำระค่ำเช่ำอีกบริษทั จะดำเนินทำงกฎหมำยต่อไป
นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั กำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยพิจำรณำจำกทำเลทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีเ่ ช่ำในโครงกำร ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำร
ภำยในศูนย์กำรค้ำ ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำ ต้นทุนค่ำเช่ำพืน้ ที่ รวมทัง้ รำคำพืน้ ทีเ่ ช่ำในบริเวณใกล้เคียงเป็ นหลัก กล่ำวคือ
หำกทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรตัง้ อยู่ใจกลำงเมือง หรือแหล่งชุมชน ศูนย์กำรค้ำเป็ นทีน่ ิยมและรูจ้ กั มีผบู้ ริโภคเข้ำมำใช้
บริกำรจำนวนมำก หรืออยูใ่ นจุดทีเ่ ป็ นจุดเปลีย่ นเส้นทำงหรือกำรคมนำคมขนส่งสะดวก ก็จะสำมำรถกำหนดรำคำ
ค่ำเช่ำจะสูงกว่ำค่ำเฉลีย่ หรือหำกบริเวณพืน้ ทีเ่ ช่ำดังกล่ำวอยู่ดำ้ นหน้ำโครงกำรหรือติดกับทำงเดินหลักของศูนย์กำรค้ำ
ค่ำเช่ำก็จะสูงกว่ำพืน้ ทีเ่ ช่ำบริเวณอื่นๆ และโดยปกติพน้ื ทีเ่ ช่ำขนำดเล็กจะมีค่ำเช่ำพืน้ ทีต่ ่อตำรำงเมตรสูงกว่ำพืน้ ทีเ่ ช่ำ
ขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ ในกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีใ่ นแต่ละพืน้ ที่ บริษทั จะพิจำรณำเทียบกับพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง
ประกอบด้วย โดยบริษทั จะจัดทำประมำณกำรรำคำค่ำเช่ำเฉลีย่ ของพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพื่อเป็ นฐำนในกำรกำหนดรำคำหรือ
เป็ นฐำนในกำรปรับขึน้ รำคำค่ำเช่ำในแต่ละปี อย่ำงไรก็ดี สำหรับพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่ำสนใจเป็ นจำนวนมำก บริษทั อำจเปิ ด
ประมูลรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวเพื่อให้บริษทั สำมำรถกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีไ่ ด้สงู ทีส่ ดุ
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั บริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำในรูปแบบ IT Junction รวมทัง้ สิน้ 46 สำขำ
แบ่งเป็ นสำขำในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จำนวน 15 สำขำ และสำขำในต่ำงจังหวัด จำนวน 31 สำขำ
การเลือกทาเลที่ตงั ้
บริษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรคัดเลือกทำเลทีต่ งั ้ ของ IT Junction โดยบริษทั มีแผนกพัฒนำธุรกิจ
ทำหน้ำทีส่ ำรวจพืน้ ทีเ่ ชิงภูมศิ ำสตร์และประชำกรศำสตร์ เช่น ทำเลทีต่ งั ้ ควำมหนำแน่นของประชำกรในพืน้ ที่ เส้นทำง
กำรเดินทำง และศักยภำพของศูนย์กำรค้ำเป็ นต้น เพื่อนำมำวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกสถำนทีจ่ ริงและศึกษำควำมเป็ นไปได้
ของโครงกำรทัง้ ด้ำนกำรตลำดและด้ำนกำรเงิน รวมไปถึงนโยบำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจของเจ้ำของพืน้ ทีเ่ พื่อให้
มันใจว่
่ ำแผนกำรดำเนินธุรกิจของเจ้ำของพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะทีส่ อดคล้องกับธุรกิจของบริษทั ไม่ว่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวจะเป็ น
พืน้ ทีท่ ฝ่ี ำ่ ยพัฒนำธุรกิจ สำรวจและจัดหำเอง หรือเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี จ้ำของพืน้ ทีเ่ ป็ นผูน้ ำเสนอให้บริษทั พิจำรณำขยำยสำขำ
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IT Junction ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกแผนกพัฒนำธุรกิจทำกำรวิเครำะห์และศึกษำข้อมูลแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั เิ ช่ำพืน้ ทีแ่ ละเข้ำทำสัญญำกับเจ้ำของพืน้ ทีต่ ำมขอบเขตอำนำจทีไ่ ด้กำหนด
ไว้แล้วต่อไป
(4) ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังไม่มกี ำรศึกษำข้อมูล
ในเชิงลึกเฉพำะธุรกิจ เช่น ควำมต้องกำรพืน้ ที่ ปริมำณพืน้ ทีเ่ ช่ำทัง้ หมด ทำให้ไม่สำมำรถวิเครำะห์ภำพรวมของธุรกิจดังกล่ำว
โดยเฉพำะเจำะจงได้ อย่ำงไรก็ดี ฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ประเมินว่ำอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยใน
ศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยีจะเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับธุรกิจค้ำปลีก
เนื่องจำกเป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งของศูนย์กำรค้ำเช่นเดียวกับธุรกิจค้ำปลีก และมีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมต้องกำรพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก
เหมือนกัน คือ อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคเป็ นสำคัญ โดยรำยละเอียดภำวะอุตสำหกรรม
ธุรกิจค้ำปลีกปรำกฎตำมหัวข้อ 2.3 (5)
นอกจำกนี้ ธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำส่วนสินค้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทตำมลักษณะพืน้ ที่ ดังนี้
1. กำรบริหำรพืน้ ทีใ่ นศูนย์กำรค้ำ เช่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ซึง่ โดยปกติเจ้ำของศูนย์กำรค้ำจะเป็ นผูด้ ำเนินกำร
บริหำรพืน้ ทีเ่ องทัง้ หมด
2. กำรบริหำรพืน้ ทีใ่ นศูนย์กำรค้ำประเภท Discounted Store เช่น เทสโก้ โลตัส หรือบิก๊ ซี ซึง่ แต่ละสำขำ
จะแบ่งพืน้ ทีส่ ำหรับจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี เอำไว้ โดยทำง Discounted Store
จะพิจำรณำดำเนินกำรบริหำรพืน้ ทีเ่ อง หรือพิจำรณำให้บริษทั ภำยนอกซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรบริหำรพืน้ ทีเ่ ข้ำมำจัดกำร
บริหำรพืน้ ทีด่ งั กล่ำวในลักษณะเช่นเดียวกันกับโครงกำร IT Junction ของบริษทั ซึง่ ผูป้ ระกอบกำรในลักษณะนี้ ได้แก่
บ.ไอที พลำซ่ำ และ บ.ทีจี เซลลูล่ำร์เวิลด์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวทีเ่ ป็นผูบ้ ริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำ
ภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนสินค้ำโทรศัพท์เคลื่อนทีอ่ ุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี ในศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี
3. กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ IT ศูนย์กำรค้ำ ประเภทนี้สว่ นใหญ่เป็ นศูนย์กำรค้ำ
ทีร่ วบรวมสินค้ำเทคโนโลยีไว้ดว้ ยกันและจัดสรรพืน้ ทีภ่ ำยในห้ำงสรรพสินค้ำตำมประเภทของสินค้ำเทคโนโลยี
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เครื่องเล่นพกพำ เป็ นต้น ตัวอย่ำงเช่น ศูนย์กำรค้ำพันธุท์ พิ ย์ ห้ำงตึกคอม เป็ นต้น
ซึง่ จะมีรำ้ นค้ำทีข่ ำยสินค้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี อยู่รวมกันเป็ นจำนวนมำก โดยปกติ
เจ้ำของศูนย์กำรค้ำจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรบริหำรพืน้ ทีเ่ องทัง้ หมด
2.2. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบตลาดชุมชน (J Market)
ธุรกิจกำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน เป็ นโครงกำรทีเ่ กิดจำกแนวคิดทีบ่ ริษทั ต้องกำร
ขยำยธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบตลำดหรือศูนย์กำรค้ำทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน
เพื่อเป็ นกำรสร้ำงรำยได้ให้บริษทั อีกช่องทำงหนึ่ง โดยจะใช้เงินลงทุนในแต่ละโครงกำรไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
ในปี 2555 บริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำรโครงกำรนำร่องตลำดชุมชมแห่งแรกทีต่ ลำดอมรพันธ์ ย่ำนบำงเขน ตรงข้ำมกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้ช่อื “J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” และต่อมำในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำร
โครงกำรนำร่องแห่งทีส่ องทีบ่ ริเวณหมูบ่ ำ้ นเคหะธำนี 4 ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง ภำยใต้ช่อื “J Market
รำษฏร์พฒ
ั นำ” ซึง่ หำกรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจตลำดชุมชนในโครงกำรนำร่องทัง้ 2 แห่งประสบควำมสำเร็จ
บริษทั ก็จะดำเนินกำรโครงกำรในรูปแบบและลักษณะทีค่ ล้ำยคลึงกันต่อไป หรือปรับเปลีย่ นรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มี J Market รวมทัง้ สิน้ 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร J Market
@ อมรพันธ์ เกษตร และโครงกำร J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวมทุกโครงกำร 6,490 ตำรำงเมตร
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
โครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
เป็ นโครงกำรนำร่องแห่งแรกทีบ่ ริษทั พัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน ตัง้ อยู่ทต่ี ลำดอมรพันธ์
ถนนพหลโยธิน เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร โดยบริษทั ทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ และอำคำรบริเวณตลำดอมรพันธ์จำก
เจ้ำของพืน้ ทีเ่ ดิม เพื่อนำมำปรับปรุงตกแต่งและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำแก่ผทู้ ส่ี นใจ โดยมีระยะเวลำเช่ำทีด่ นิ และอำคำรเป็ น
ระยะเวลำ 3 ปี ตัง้ แต่ 1 กันยำยน 2555 ถึง 31 สิงหำคม 2558 (โดยเจ้ำของพืน้ ทีไ่ ด้ให้คำมันต่
่ อบริษทั ว่ำจะให้เช่ำพืน้ ที่
ต่อได้อกี ครำวละ 3 ปี เป็ นจำนวน 2 ครัง้ ) โครงกำรดังกล่ำวมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำรวม 5,000 ตำรำงเมตร ร้ำนค้ำผูเ้ ช่ำภำยใน
โครงกำร J Market @ อมรพันธ์ เกษตร ประกอบด้วย ตลำดสด ร้ำนสะดวกซือ้ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม และร้ำนเสริม
ควำมงำม เป็ นต้น
โครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา
เป็ นโครงกำรนำร่องแห่งทีส่ องทีบ่ ริษทั พัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน ซึง่ เริม่ ดำเนินกำร
ในปี 2557 ตัง้ อยู่ทบ่ี ริเวณหมู่บำ้ นเคหะธำนี 4 ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง โดยบริษทั ทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
มินบิ ก๊ิ ซี (Mini Big C) เพื่อนำมำปรับปรุงและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำแก่ผทู้ ส่ี นใจ โดยมีระยะเวลำเช่ำ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤษภำคม 2557 ถึง 30 เมษำยน 2560 (โดยเจ้ำของพืน้ ทีไ่ ด้ให้คำมันต่
่ อบริษทั ว่ำจะให้เช่ำพืน้ ทีต่ ่อได้อกี ครำวละ 3 ปี
เป็ นจำนวน 3 ครัง้ ) พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวม 1,490 ตำรำงเมตร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ได้ให้ผบู้ ริหำรพืน้ ที่
รำยย่อยเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อไปจัดสรรต่อให้แก่รำ้ นค้ำรำยย่อย โดยร้ำนค้ำผูเ้ ช่ำภำยในโครงกำร J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ
ประกอบด้วยร้ำนค้ำย่อย ประเภทตลำดสด อำหำร และร้ำนค้ำเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
รำยละเอียดโครงกำร J Market ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลาดับ

1

2

ชื่อโครงการ

ที่ตงั ้ โครงการ

J Market @ อมรพันธ์ เกษตร/1

J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ
หมำยเหตุ

/1

/2

พืน้ ที่ให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการ
เช่าพืน้ ที่
(%)

ปี ที่เริ่ม
บริหารพืน้ ที่

ตลำดอมรพันธ์ ถนนพหลโยธิน
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ

5,000

62%

2555

บริเวณหมูบ่ ำ้ นเคหะธำนี 4
ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ
เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ

1,490

-

2557

อัตรำเช่ำพืน้ ทีค่ ำนวณจำกจำนวนห้องทีว่ ำ่ งต่อจำนวนห้องให้เช่ำทัง้ หมด
เป็ นกำรให้ผบู้ ริหำรพืน้ ทีร่ ำยย่อยเช่ำพืน้ ทีไ่ ปจัดสรรต่อ จึงไม่สำมำรถหำอัตรำเช่ำพืน้ ทีไ่ ด้

/2
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ภาพตัวอย่างโครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำของบริษทั ในธุรกิจพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยทัวไป
่ - ผูเ้ ช่ำกลุ่มนี้สว่ นใหญ่จะเป็ นลูกค้ำบุคคลหรือนิตบิ ุคคลขนำดเล็ก
ทีต่ อ้ งกำรมีธุรกิจเป็ นของตนเอง เช่น ร้ำนเกมส์, โรงเรียนกวดวิชำ, ร้ำนขำยของจิปำถะ, ร้ำนขำยอำหำร, ตลำดสด
ซึง่ ไม่มแี บรนด์สนิ ค้ำของตนเอง โดยส่วนใหญ่ผเู้ ช่ำกลุ่มนี้มกั จะทำสัญญำเช่ำระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
2. กลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ ม่ี แี บรนด์สนิ ค้ำเป็ นของตนเอง - ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีก่ ลุม่ นี้จะเป็ นกลุ่มผูเ้ ช่ำทีม่ แี บรนด์สนิ ค้ำ
เป็ นของตนเอง เช่น ร้ำน Watson, พฤกษำคลีนิก เป็ นต้น ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะต้องกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำทีม่ ขี นำดเหมำะสม
กับกำรทำธุรกิจและอยูใ่ นทำเลทีด่ ี โดยส่วนใหญ่ผเู้ ช่ำกลุ่มนี้มกั จะทำสัญญำเช่ำระยะยำวกว่ำลูกค้ำกลุ่มที่ 1
3. กลุ่มผูบ้ ริหำรพืน้ ทีต่ ลำดนัดรำยย่อย ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะเป็ นผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ระสบกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรตลำดนัด หรือตลำดสด โดยจะเหมำพืน้ ทีไ่ ปเพื่อนำไปจัดสรร และแบ่งให้ผเู้ ช่ำรำยย่อยเช่ำต่อไป
นอกจำกนี้ สำหรับโครงกำร J Market @ อมรพันธ์ เกษตร บริษทั ยังมีกลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีป่ ระเภทรำยวัน-รำยเดือน
ซึง่ ทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีส่ ว่ นกลำงเพื่อขำยสินค้ำหรือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ซึง่ ผูเ้ ช่ำกลุม่ ดังกล่ำวมีจำนวนน้อยรำย
และไม่ใช่ผเู้ ช่ำหลักของบริษทั
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ผูใ้ ช้บริการโครงการ J Market)
เนื่องจำกโครงกำร J Market เป็ นรูปแบบตลำดชุมชน ซึง่ จะตัง้ อยู่ย่ำนชุมชน โดยกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
ของโครงกำร J Market จึงเป็ นกลุ่มผูท้ พ่ี กั อำศัย และนักเรียนนักศึกษำ และคนทำงำน ในย่ำนชุมชนบริเวณใกล้เคียง
บริเวณ 1-3 กม. โดยรอบโครงกำร
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำบริษทั จะประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง website ของบริษทั และจัดส่งทีมงำนขำย เข้ำไปพบลูกค้ำ
้
เปำหมำยจำกนัน้ บริษทั จะพิจำรณำคัดเลือกผูเ้ ช่ำและดำเนินกำรจัดสรรพืน้ ทีโ่ ดยเจ้ำหน้ำทีโ่ ครงกำรจะพิจำรณำตำมลักษณะ
รูปแบบ และประเภทของร้ำนค้ำ เพื่อจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เหมำะสมกับแต่ละโครงกำร
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การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่และนโยบายการกาหนดราคา
บริษทั เก็บค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับกำรเก็บค่ำเช่ำพืน้ ที่
และกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีข่ อง IT Junction ตำมทีป่ รำกฎในข้อ 2.1 (2) อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
ในโครงกำร J Market มีประเภทธุรกิจทีห่ ลำกหลำยกว่ำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ น IT Junction ในกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ที่
บริษทั จะคำนึงถึงประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมด้วย
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
การเลือกทาเลที่ตงั ้
บริษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรคัดเลือกทำเลทีต่ งั ้ ของ J Market ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ ำคัญของ
กำรทำธุรกิจ บริษทั โดยฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจจะทำกำรสำรวจเพื่อหำทำเลทีต่ งั ้ ทีเ่ หมำะสม หรือผ่ำนทำงตัวแทนนำยหน้ำ
อสังหำริมทรัพย์สง่ ข้อมูลมำให้บริษทั พิจำรณำ เพื่อคัดเลือกพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภำพ และเหมำะสมกับกำรทำโครงกำร
ในรูปแบบ J Market ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจทำกำรวิเครำะห์และศึกษำข้อมูลแล้ว จะนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั เิ ช่ำพืน้ ทีแ่ ละเข้ำทำสัญญำกับเจ้ำของพืน้ ที่
ตำมขอบเขตอำนำจทีไ่ ด้กำหนดไว้แล้วต่อไป
(4) ภาวะอุตสาหกรรม
รำยละเอียดภำวะอุตสำหกรรมธุรกิจค้ำปลีกปรำกฎตำมหัวข้อ 2.3 (5)
2.3. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“The Jas”)
ธุรกิจพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (“ภำยใต้ช่อื The Jas”) เป็ นโครงกำรทีเ่ กิดจำก
แนวคิดของบริษทั ทีต่ อ้ งกำรขยำยธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทส่ี ร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทั อย่ำงต่อเนื่อง
(Recurring Income) ซึง่ บริษทั จะเป็ นผูล้ งทุนซือ้ ทีด่ นิ หรือทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ ระยะยำวเพื่อพัฒนำและบริหำรโครงกำร
ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) โดยในปี 2556 บริษทั ได้ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ บริเวณ ถนนลำดพร้ำววังหิน
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ (รวม 2,220 ตำรำงวำ) เพื่อพัฒนำโครงกำรศูนย์กำรค้ำ
ชุมชน (Community Mall) แห่งแรก ภำยใต้ช่อื The Jas วังหิน ซึง่ จะเริม่ เปิ ดดำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2557
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
โครงกำร The Jas วังหิน เป็ นศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด
(Open Shopping Center) มีพน้ื ทีก่ ่อสร้ำงรวมประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำประมำณ 5,000 ตำรำงเมตร
มีพน้ื ทีส่ ว่ นกลำงสำหรับจัดกิจกรรมและอำคำรจอดรถ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 500 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่
30 กันยำยน 2557 มีผทู้ ำสัญญำเช่ำพืน้ ทีแ่ ล้วรวมร้อยละ 100 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมด และมีอตั รำกำรครอบครองพืน้ ที่
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมด โดยมีผเู้ ช่ำพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดเป็ นผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวทีม่ รี ะยะเวลำกำรเช่ำ
มำกกว่ำ 3 ปี โดยผูเ้ ช่ำทีม่ รี ะยะเวลำเช่ำสูงสุด คือ 15 ปี ผูเ้ ช่ำหลักภำยในโครงกำร The Jas วังหิน ประกอบด้วย
Tops Market, Starbucks, Zen, MK Restaurant, Yayoi, Watson, Swensens, Dunkin Donut, McJean เป็ นต้น
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ภาพโครงการ The Jas วังหิน

ทัง้ นี้ จุดเด่นของโครงกำร The Jas วังหิน คือ ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรทีร่ ำยล้อมไปด้วยทีพ่ กั อำศัย
สถำนศึกษำ และมีเส้นกำรคมนำคมทีเ่ ข้ำถึงได้หลำยเส้นทำง รวมทัง้ กำรจัดสรรพืน้ ที่ (Tenant Mix) ทีเ่ หมำะสม
และสอดคล้องกับกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีเ่ ป็ นกลุ่มแม่บำ้ น ครอบครัว และผูท้ พ่ี กั อำศัยในบริเวณ
ดังกล่ำว โดยจะเน้นไปยังร้ำนค้ำประเภทอำหำรและเครื่องดื่มซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 60 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมด โดยมีผเู้ ช่ำ
พืน้ ทีร่ ำยใหญ่ คือ Tops Market เช่ำพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 20 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมด นอกจำกนี้ โครงกำรยังมีอำคำรจอดรถ
มำกกว่ำ 250 คัน เพียงพอทีจ่ ะรองรับกลุ่มลูกค้ำทีจ่ ะเข้ำมำใช้บริกำร
(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำของโครงกำร The Jas วังหิน บริษทั สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กลุม่ ผูเ้ ช่ำหลัก และ
กลุ่มผูเ้ ช่ำรำยย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่ำหลัก - โครงกำร The Jas วังหิน มีกลุม่ ผูเ้ ช่ำหลัก ได้แก่ Tops Market, Starbucks,
Zen, MK Restaurant, Yayoi, Watson, Swensens, Dunkin Donut, McJean เป็ นต้น ซึง่ บริษทั จะพิจำรณำคัดเลือก
ผูเ้ ช่ำหลักแต่ละรำยอย่ำงรอบคอบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้ ข้ำใช้บริกำร อันจะส่งผลให้ภำพลักษณ์ของ
โครงกำร โดยผูเ้ ช่ำในกลุ่มนี้มคี วำมสำคัญและจำเป็ นต่อโครงกำร เนื่องจำกเป็ นร้ำนค้ำทีด่ งึ ดูดผูเ้ ช่ำรำยย่อย
และผูใ้ ช้บริกำรของโครงกำร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ผูเ้ ช่ำหลักได้เช่ำพืน้ ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 86 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ
ทัง้ หมด โดยผูเ้ ช่ำหลักส่วนใหญ่ในโครงกำรจะทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี
2. กลุ่มผูเ้ ช่ำรำยย่อย - โครงกำร The Jas วังหินมีกลุ่มผูเ้ ช่ำรำยย่อยทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรอื่นๆ
นอกจำกสินค้ำหรือบริกำรของกลุ่มผูเ้ ช่ำหลัก ซึง่ จะช่วยให้โครงกำรมีสนิ ค้ำและบริกำรทีห่ ลำกหลำยครอบคลุม
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำรให้มำกทีส่ ดุ โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีกลุม่ ผูเ้ ช่ำรำยย่อยคิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ำ
ร้อยละ 14 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตำมกำรดำเนินธุรกิจของผูเ้ ช่ำและวิเครำะห์ศกึ ษำข้อมูลทำงกำรตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้สว่ นผสมผูเ้ ช่ำทัง้ หมดเหมำะสมกับผูใ้ ช้บริกำรมำกทีส่ ดุ รวมทัง้ กำรหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ทม่ี สี นิ ค้ำหรือบริกำร
ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยม เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่และเพิม่ ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรในโครงกำร
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ผูใ้ ช้บริการโครงการ The Jas วังหิ น)
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรโครงกำร The Jas วังหิน จะเป็ นกลุ่มแม่บำ้ น ครอบครัว
และผูท้ พ่ี กั อำศัยหรือทำงำนอยู่ในย่ำนวังหิน โชคชัย 4 เสนำนิคม และบริเวณใกล้เคียงประมำณ 3-5 กม. โดยรอบ
เนื่องจำกในบริเวณดังกล่ำวมีหมูบ่ ำ้ นจัดสรรอยู่เป็ นจำนวนมำก และมีกำรคมนำคมทีส่ ำมำรถเข้ำถึงได้หลำยเส้นทำง

ส่วนที่ 2 หน้ำ 18

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
บริษทั มีช่องทำงกำรขำยพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในโครงกำร The Jas วังหิน 2 ช่องทำง ได้แก่ กำรขำยผ่ำน
ทีมกำรตลำดของบริษทั ซึง่ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับกำรจัดหำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำร J Market ตำมทีป่ รำกฎ
ในข้อ 2.2 (2) และกำรจัดหำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีโ่ ดยใช้ทป่ี รึกษำด้ำนกำรขำยซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจบริหำร
พืน้ ที่ Community Mall และมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำ โดยบริษทั มีนโยบำยในกำรคัดเลือกทีป่ รึกษำ
ในด้ำนต่ำงๆ ตำมทีป่ รำกฎตำมข้อ 2.3 (4)
การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่และนโยบายการกาหนดราคา
บริษทั เก็บค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับกำรเก็บค่ำเช่ำพืน้ ที่
และกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีข่ อง IT Junction ตำมทีป่ รำกฎในข้อ 2.1 (2) อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ น
โครงกำร The Jas มีลกั ษณะและประเภทธุรกิจทีห่ ลำกหลำย เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนเครื่องดื่ม และธนำคำร เป็ นต้น
บริษทั จะคำนึงถึงลักษณะและประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมในกำรกำหนดรำคำด้วย
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
การเลือกทาเลที่ตงั ้ และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ธุรกิจพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) ปจั จัยทีส่ ำคัญอย่ำงยิง่ ในกำร
ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำร โดยบริษทั มีช่องทำงกำรหำทีด่ นิ เพื่อพัฒนำโครงกำร โดยแผนกพัฒนำธุรกิจ
ของบริษทั หรือตัวแทนนำยหน้ำทีด่ นิ เพื่อให้เป็ นผูส้ ำรวจและเสนอทีด่ นิ ทีเ่ ห็นว่ำมีศกั ยภำพ รวมทัง้ ติดต่อเจ้ำของทีด่ นิ
เพื่อรับทรำบเงื่อนไขในกำรขำยหรือเช่ำทีด่ นิ เบือ้ งต้น
ภำยหลังจำกทีไ่ ด้ทรำบเงื่อนไขเบือ้ งต้นในกำรครอบครองทีด่ นิ แล้ว ฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจของบริษทั จะรวบรวม
ข้อมูลด้ำนภูมศิ ำสตร์และประชำกรศำสตร์ เช่น จำนวนประชำกร อำชีพ จำนวนครัวเรือน รำยได้ของประชำกร คู่แข่ง
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผูบ้ ริโภค เป็ นต้น เพื่อกำหนดรูปแบบแนวคิด ของโครงกำร (Concept)
องค์ประกอบ สัดส่วนร้ำนค้ำ (Tenant Mix) และลักษณะของโครงกำรให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมทัง้
วิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรด้ำนกำรตลำดและด้ำนกำรเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั โิ ครงกำรและเข้ำทำสัญญำกับเจ้ำของพืน้ ทีต่ ำมขอบเขตอำนำจทีไ่ ด้กำหนดไว้แล้ว
ต่อไป
(4) นโยบายในการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการของบริษทั
บริษทั กำหนดนโยบำยในกำรคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษำโครงกำร ทัง้ ทำงด้ำนสถำปนิก ด้ำนวิศวกร
และด้ำนงำนขำย โดยจะเริม่ จำกกำรสรรหำบริษทั ทีป่ รึกษำทีม่ ปี ระสบกำรณ์โดยตรงหรือเคยทำงำนในสำยวิชำชีพเฉพำะ
โดยนำเสนอประวัตกิ ำรทำงำน ผลงำนทีผ่ ่ำนมำ รวมทัง้ ประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำรบริษทั ทีป่ รึกษำดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำคัดเลือกในเบือ้ งต้น จำกนัน้ บริษทั จะส่งรำยละเอียดเบือ้ งต้นของโครงกำรให้ทป่ี รึกษำ
ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกในเบือ้ งต้น อย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 2 รำยพิจำรณำ เพื่อให้ทำงทีป่ รึกษำเสนอเงื่อนไขและค่ำบริกำรต่อ
บริษทั
โดยเมื่อได้รบั เงื่อนไขและค่ำบริกำรจำกทำงทีป่ รึกษำแล้ว บริษทั จะเชิญผูบ้ ริหำรและทีมงำนของบริษทั ทีผ่ ่ำน
กำรคัดเลือกเบือ้ งต้นเข้ำสัมภำษณ์กบั คณะกรรมกำรบริหำร เพือ่ ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือและควำมพร้อมในกำรทำงำน
จำกนัน้ บริษทั จะนำข้อมูลสรุปเปรียบเทียบทัง้ หมดรวมทัง้ ผลกำรสัมภำษณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ
เพื่อพิจำรณำคัดเลือกบริษทั ทีเ่ หมำะสมทีส่ ดุ ต่อไป
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(5) ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำ
ธุรกิจพัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำเป็ นธุรกิจทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจค้ำปลีก โดยเมื่อธุรกิจค้ำปลีก
มีกำรขยำยตัวเพิม่ ขึน้ ควำมต้องกำรพืน้ ทีท่ จ่ี ะดำเนินธุรกิจของธุรกิจพัฒนำและบริหำรศูนย์กำรค้ำจะมีมำกขึน้
ตำมไปด้วย ในปี ทผ่ี ่ำนมำสัดส่วนธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งมีสดั ส่วนเฉลีย่ ประมำณร้อยละ 13 ต่อ GDP ของประเทศ
ซึง่ เป็ นอันดับสองรองจำกภำคอุตสำหกรรมซึง่ มีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 38 ต่อ GDP ของประเทศ โดยธุรกิจค้ำปลีก
และค้ำส่งถือเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรจ้ำงงำนมำกทีส่ ดุ ของประเทศ โดยมีอตั รำกำรจ้ำงงำนถึง 6 ล้ำนคน นอกจำกนี้ สัดส่วน
อุตสำหกรรมกำรค้ำและกำรบริกำรของไทยเมื่อเทียบกับขนำดอุตสำหกรรมทัง้ หมดยังอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ำ
เมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นำแล้ว เช่น ญีป่ นุ่ (ร้อยละ 45 และร้อยละ 77) ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง
มีโอกำสทีจ่ ะเติบโตอีกมำกในอนำคต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึง่ เป็ น
กลไกทีส่ ำคัญในกำรกระจำยสินค้ำจำกผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค
ภาพรวมธุรกิ จค้าปลีกปี 2557
ภำวะธุรกิจค้ำปลีกในไตรมำส 3 ปี 2557 ขยำยตัวจำกไตรมำส 2 ปี 2557 เล็กน้อย เป็ นผลมำจำกมำตรกำร
กระตุน้ กำรอุปโภคบริโภคจำกรัฐบำลทีค่ ำดว่ำจะช่วยกระตุน้ กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ ซึง่ ส่งผลดีต่อภำคธุรกิจค้ำปลีก
โดยตรง โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 ค้ำปลีกในกลุ่มสินค้ำทีไ่ ม่คงทน (Non-Durable goods) เช่น อำหำรและ
เครื่องดื่ม มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้มำกกว่ำค้ำปลีกในกลุ่มสินค้ำคงทน (Durable goods) เนื่องจำกเป็ นสินค้ำ
จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ ประจำวันทีม่ รี ำคำต่อหน่วยไม่สงู และจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ในช่วง High Season ในขณะทีก่ ำรค้ำปลีกสินค้ำคงทนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เช่น
สมำร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ จำกกำรเริม่ ใช้ระบบทีวดี จิ ติ อล และรำคำสินค้ำทีป่ รับตัวลดลง
ในช่วงปลำยปี อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกภำวะอุตสำหกรรมกำรส่งออกและกำรท่องเทีย่ วทีฟ่ ้ืนตัวช้ำกว่ำทีค่ ำด ส่งผลให้
กำรคำดกำรณ์ GDP ในปี 2557 ปรับลดลงจำกทีเ่ ดิมคำดว่ำ GDP จะขยำยตัวร้อยละ 2 ต่อปี ปรับลดลงเป็ น
ั ยลบทีท่ ำให้ภำวะธุรกิจค้ำปลีกยังไม่ฟ้ืนตัวเท่ำทีค่ วร
ร้อยละ 1.4 ต่อปี ซึง่ เป็ นปจจั

ทีม่ ำ : ศูนย์วเิ ครำะห์เศรษฐกิจ ธนำคำรทหำรไทย
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ดัชนีควำมเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ในเดือนกันยำยน 2557 ลดลงจำกเดือนสิงหำคม 2557 เล็กน้อย
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจทีย่ งั ฟื้นตัวไม่เต็มที่ ประกอบกับรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
ปญั หำภัยแล้ง และผูบ้ ริโภคมีควำมกังวลเกีย่ วกับค่ำครองชีพและรำคำสินค้ำทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับสูงในขณะที่
ค่ำครองชีพในปจั จุบนั ไม่สอดคล้องกับค่ำครองชีพทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมเชือ่ มันของผู
่
บ้ ริโภค
ภำยในประเทศ
ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI)
รำยกำร
ดัชนีควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค
ดัชนีควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค
ั
ในปจจุบนั
ดัชนีควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค
ในอนำคต

ปี 2557
พ.ค. มิ.ย.

Q2
/2556

Q3
/2556

Q4
/2556

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

82.6

79.2

75.0

71.5

69.9

68.8

68.8

70.7

65.0

62.3

59.0

56.0

54.5

53.9

53.9

88.4

84.6

80.0

76.4

74.7

73.4

73.4

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

75.1

78.2

80.1

79.2

54.7

57.8

60.4

62.0

61.1

75.8

80.9

84.7

86.6

85.8

ทีม่ ำ : ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ภาพรวมตลาดพืน้ ที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร
ตลำดพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องภำยหลังจำกทีร่ ฐั บำลได้ออกนโยบำย
เพื่อกระตุน้ ควำมเชีอ่ มันและกำรใช้
่
จ่ำย โดยเฉพำะพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในรูปแบบของศูนย์กำรค้ำชุมชนหรือคอมมูนิตม้ี อลล์
ทีม่ กี ำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีหลำยโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและมีกำหนดเปิ ดภำยในปี น้แี ละบำงโครงกำร
เลื่อนกำรเปิ ดมำจำกไตรมำสที่ 1
พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกใจกลำงเมือง
พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกรอบใจกลำงเมือง ซึง่ มีพน้ื ทีป่ ระมำณร้อยละ 22 และร้อยละ 25 ของพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกทัง้ หมด ตำมลำดับ
และพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกบริเวณกรุงเทพรอบนอก ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วำมสำคัญทีส่ ดุ มีพน้ื ที่ประมำณร้อยละ 53 ของพืน้ ที่
ค้ำปลีกทัง้ หมด โดยพืน้ ทีด่ งั กล่ำวเป็ นทีต่ งั ้ ของคอมมูนิตม้ี อลล์และศูนย์กำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่น ฟิวเจอร์ปำร์ค
รังสิต พำรำไดซ์พำร์ค และแฟชันไอส์
่ แลนด์ และเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี คู้ นอยู่อำศัยจำนวนมำกโดยเฉพำะในแถบชำนเมือง
เช่น เกษตรนวมินทร์-รำมอินทรำ รังสิต-ลำลูกกำ และพระรำม 2 เป็ นต้น โดยมีโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยเกิดขึน้ ใหม่
จำนวนมำกเพื่อรองรับปริมำณผูพ้ กั อำศัยทีย่ ำ้ ยเข้ำพืน้ ทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวเป็ นกำลังซือ้ สำคัญของ
พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และเป็ นพืน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรค้ำผลีกทุกรำยให้ควำมสนใจ
พื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ จาแนกตามทาเลทีต่ งั ้
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ณ ไตรมำส 2 ปี 2557 พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีพน้ื ทีป่ ระมำณ 6,743,200 ตร.ม.
โดยมีพน้ื ทีค่ ำ้ ปลีกทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในช่วงไตรมำส 2 ปี 2557 ประมำณ 136,300 ตร.ม. ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคอมมูนิตม้ี อลล์
โดยในช่วงครึง่ หลังของ ปี 2557 คำดว่ำจะมีพน้ื ทีค่ ำ้ ปลีกทีเ่ ปิ ดเพิม่ เติมอีกมำกกว่ำ 731,500 ตร.ม. ซึง่ หลำยโครงกำร
เป็ นโครงกำรทีเ่ ลือนกำรเปิ ดบริกำรจำกไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ ทำให้ ณ สิน้ ปี 2557 คำดว่ำจะมีพน้ื ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนคร
และพืน้ ทีโ่ ดยรอบทัง้ หมดมำกกว่ำ 7,500,000 ตร.ม.

พื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ
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อัตราการเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกจาแนกตามทาเลทีต่ งั ้

อัตราการเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกจาแนกตามประเภท
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ั บนั อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีแนวโน้ม
ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปจจุ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยอย่ำงต่อเนื่อง โดยร้ำนค้ำและแบรนด์สนิ ค้ำทัง้ ของต่ำงประเทศและของไทยต่ำงก็ตอ้ งกำรพืน้ ที่
ในกำรขยำยสำขำทัง้ ในศูนย์กำรค้ำปจั จุบนั รวมทัง้ โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงทีจ่ ะเปิ ดให้ผเู้ ช่ำสำมำรถจับจอง
พืน้ ทีเ่ ช่ำได้ล่วงหน้ำ และส่วนใหญ่จะมีผเู้ ช่ำจับจองพืน้ ทีเ่ ช่ำจนเต็มก่อนทีโ่ ครงกำรจะสร้ำงเสร็จ โดยเมื่อวิเครำะห์
อัตรำเช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบตำมประเภทพบว่ำ มีอตั รำกำรเช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ มำกกว่ำ
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ร้อยละ 95 ยกเว้นพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกสนับสนุนซึง่ เป็ นพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกตำมอำคำรสำนักงำนซึง่ สำมำรถปรับเปลีย่ นไปเป็ นพืน้ ที่
สำนักงำนได้หำกไม่มผี เู้ ช่ำ โดยอัตรำกำรเช่ำเฉลีย่ ของซูเปอร์สโตร์และสเปเชีย่ ลตีส้ โตร์ มีอตั รำกำรเช่ำเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรใช้พน้ื ทีส่ ว่ นใหญ่ในโครงกำรและปล่อยพืน้ ทีส่ ว่ นน้อยให้กบั ผูเ้ ช่ำรำยอื่น
อัตราค่าเช่าพื้นทีป่ ลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ
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ั บนั ค่ำเช่ำเฉลีย่ ในทุกทำเลทัวกรุ
ตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปจจุ
่ งเทพมหำนครปรับตัวสูงขึน้ เรื่อยๆ จนค่อนข้ำง
คงทีต่ งั ้ แต่ปลำยปี 2556 โดยค่ำเช่ำในพืน้ ทีใ่ จกลำงเมืองมีค่ำเช่ำสูงทีส่ ดุ ในตลำดเฉลีย่ 2,600 บำทต่อตร.ม. ต่อเดือน
เนื่องจำกสภำพกำรเดินทำงทีส่ ะดวกเพรำะอยู่ตำมแนวระบบขนส่งมวลชน รวมทัง้ รูปแบบโครงกำรและกำรออกแบบ
โครงกำรพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกใจกลำงเมืองทีโ่ ดดเด่นทีส่ ำมำรถเรียกให้ลกู ค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำรได้
แนวโน้ มธุรกิ จค้าปลีก
ภำพรวมของธุรกิจค้ำปลีกในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 จะมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จำกเดิม
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทีค่ งทีม่ ำกขึน้ และนโยบำยกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบำลซึง่ ส่งผลดีต่อธุรกิจค้ำปลีก
โดยตรง เช่น กำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมัน มำตรกำรสนับสนุนกำรท่องเทีย่ วในประเทศ เป็ นต้น แต่ยงั คงมีปจั จัย
เชิงลบทีก่ ระทบต่อธุรกิจค้ำปลีก เช่นภำวะหนี้ครัวเรือนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ
ั
โดยเฉพำะข้ำวและยำงพำรำ รวมทัง้ ควำมวิตกกังวลของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับปญหำค่
ำครองชีพและรำคำสินค้ำทีอ่ ยู่ใน
ระดับสูง ซึง่ ส่งผลลบต่อกำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคโดยทัวไป
่ แนวโน้มธุรกิจค้ำปลีกไทยในอนำคตจึงยังคงขึน้ อยู่กบั
ควำมสำเร็จของนโยบำยกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบำล นอกจำกนี้ ควำมเชื่อมันและก
่
ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ถือเป็ นตัวกำหนดทิศทำงหลักของกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีก โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังคำดกำรณ์
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ว่ำ จะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องและจะขยำยตัวได้รอ้ ยละ 4.1 โดยกำรบริโภค
ภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวร้อยละ 3.7 โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมและกำรท่องเทีย่ ว ส่งผลให้ให้ควำมเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริโภคปรับตัวดีขน้ึ ทำให้แนวโน้มธุรกิจค้ำปลีกในปี 2558 น่ำจะมีกำรขยำยตัวเพิม่ มำกขึน้ ไปด้วย
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สำหรับพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในกรุงเทพมหำนคร พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกในอนำคตประมำณ 271,700 ตร.ม. ทีอ่ ยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2557 ในขณะทีพ่ น้ื ทีค่ ำ้ ปลีกประมำณ 1,055,800 ตร.ม. มีกำหนดแล้วเสร็จ
ในช่วงปี 2558 - 2559 โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่ เช่น โครงกำรเซ็นทรัลเวสต์เกต ของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ มีกำหนด
เปิ ดในปี 2558 และโครงกำร "เมกำ นอร์ท" ย่ำนรังสิต และ "เมกำ เวสต์เวสต์” ย่ำนบำงใหญ่ ของ บมจ.สยำมฟิวเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษทั อิคำโน (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ มีกำหนดเปิ ดในปี 2559 นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำร
เมกะโปรเจคทีน่ ่ำสนใจ เช่น โครงกำรไอคอนสยำม ของกลุ่มบริษทั สยำมพิวรรธน์ จำกัด รวมกับ กลุ่มบริษทั แมกโนเลีย
ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ มีมลู ค่ำกำรลงทุนมำกกว่ำ 50,000 ล้ำนบำท มีพน้ื ทีค่ ำ้ ปลีกรวม
มำกกว่ำ 525,000 ตร.ม. ซึง่ จะเปิ ดให้บริกำรประมำณในปี 2560
อุปทานในอนาคตของกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ
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