บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้า
ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี (ภายใต้ช่อื “IT Junction”) และ (2) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ใน
รูปแบบตลาดชุมชน (“ภายใต้ช่อื J Market”) และ (3) การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“ภายใต้
ชื่อ The Jas”) โดยป จั จุบนั ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ การบริหารจัด การพื้นที่เช่า ภายในศูนย์ก ารค้า ในส่ว น
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวมของบริษทั เนื่องจาก
ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีต่ ลาดชุมชนและศูนย์การค้าชุมชนของบริษทั ยังอยู่ในช่วงเริม่ ต้น โดยโครงสร้างรายได้ของ
บริษทั แยกตามกลุ่มธุรกิจ สาหรับปี 2555 - ปี 2557 และในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558 สรุปได้ดงั นี้
โครงสร้างรายได้ตาม
ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า
(IT Junction)
ธุรกิจตลาดชุมชน
2.
(J Market)
ธุรกิจศูนย์การค้า
3.
(The Jas)
รายได้คา่ ส่งเสริมการ
4.
ขายและรายได้อ่นื *
1.

รวม

2555

2556

ม.ค. – มิ .ย.
2557

2557

ม.ค. – มิ .ย..
2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

194.6

92%

314.9

90%

397.6

89%

192.9

91%

201.1

81%

9.3

4%

23.0

7%

20.2

4%

10.3

5%

9.4

4%

-

-

-

-

8.4

2%

0.0

0%

26.6

11%

7.5

4%

10.0

3%

23.3

5%

9.4

4%

11.9

5%

211.4

100%

347.9

100%

449.5

100%

212.6

100%

248.9

100%

หมายเหตุ : รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื ได้แก่ รายได้ค่าโฆษณาในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง และค่าปรับลูกค้าเช่าพืน้ ทีท่ ช่ี าระเงินล่าช้า

2.1. การบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสิ นค้าเทคโนโลยี
(“ภายใต้ชื่อ IT Junction”)
ธุ ร กิจ การบริห ารจัด การพื้น ที่เ ช่ า ภายในศู น ย์ก ารค้า ในส่ ว นของโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่แ ละสิน ค้ า เทคโนโลยี
เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ปี 2543 จากการทีเ่ จมาร์ทซึง่ เป็ นบริษทั แม่ เช่าพืน้ ทีใ่ นส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่
และสินค้าเทคโนโลยี ในศูน ย์การค้า บิ๊ก ซี จังหวัด นครปฐม เพื่อน ามาบริห ารจัด การและให้เ ช่า ต่ อ ภายใต้ช่ือ
“IT Junction” โดยในช่วงแรกธุรกิจดังกล่าวยังดาเนินการภายใต้ เจมาร์ท ต่อมาในปี 2555 ผูบ้ ริหารของเจมาร์ทได้
เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ขึน้ เพื่อดาเนินธุรกิจ บริหารจัดการพื้นทีเ่ ช่าและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะขยายตัวต่อไปในอนาคต เพื่อทาให้การบริหารงานรวมทัง้ การขยายงานในอนาคต
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทเป็ นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีเพื่อ
จัดสรรให้ลูกค้ารายย่อยเช่าต่อ โดยเริม่ ต้นจากการเช่าพื้นทีบ่ างส่วนจากเจ้าของพืน้ ทีท่ ่อี าจเป็ น ศูนย์การค้าขนาดใหญ่
หรือพืน้ ที่ขายสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น ภายในศูนย์การค้า บิก๊ ซี เซ็นทรัล และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสศาลาแดง
เป็ น ต้น เพื่อ น ามาปรับ ปรุง ตกแต่ ง ก่อ นจัด สรรให้ลูก ค้า รายย่อ ยของบริษัท ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ป ระกอบกิจ การขาย
ส่วนที่ 2 หน้า 8

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์ เสริม โดยบริษัทจะเป็ นผู้ดูแล บริหาร จัดการพื้นที่ดงั กล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
โดยพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดจะเป็ นการเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการให้เช่าพืน้ ที่ของเจ้าของพืน้ ที่ และ
นาไปจัดสรรให้เช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อยโดยมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
ในปี 2555 บริษทั มีสาขา IT Junction รวมทัง้ สิน้ 30 สาขา และเพิม่ ขึน้ เป็ น 42 สาขา และ 44 สาขา ในปี 2556
และปี 2557 ตามลาดับ และในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทั มีสาขา IT Junction รวมทัง้ สิน้ 43 สาขา การทีบ่ ริษทั สามารถ
ขยายสาขา IT Junction ได้เพิม่ มากขึน้ มาจากประสบการณ์การบริหารจัดการพืน้ ทีข่ องบริษทั และความสัมพันธ์อนั ดีกบั
เจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ ทาให้เจ้าของพืน้ ทีเ่ ชื่อมันในการด
่
าเนินงานของบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่า
ใน IT Junction ทัง้ หมดรวม 10,159 ตร.ม.ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
รายละเอียดสาขา IT Junction ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

IT Junction นครปฐม

2

BTS ศาลาแดง

3

IT Junction พัทยา

4

IT Junction ระยอง

5

IT Junction ราชดาริ

6

IT Junction ดอนเมือง

7

IT Junction สุขสวัสดิ ์

8

IT Junction บางพลี

ที่ตงั ้ โครงการ
ศูนย์การค้า Big C ถนนเพชรเกษม
ตาบลห้วยจรเข้ อาเภอเมือง
นครปฐม 73000
บริเวณทางเชือ่ มสถานีรถไฟฟ้า
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา 78/54
หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 เมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
20260
ศูนย์การค้า Big C 15/11
ถนนบางนา-ตราด ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมือง ระยอง 21000
ศูนย์การค้า Big C 97/11
ถนนราชดาริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์การค้า Big C 1
ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
ศูนย์การค้า Big C 94 หมู่ 18
ตาบลบางพึง่ อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
ศูนย์การค้า Big C 89 หมู่ 9
ถนนเทพารักษ์ กม.13
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540

ส่วนที่ 2 หน้า 9

พืน้ ที่ ให้เช่า

อัตราการ

(ตร.ม.)

เช่าพืน้ ที่ (%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

396.22

97%

2543

153.60

100%

2547

550.69

85%

2547

790.55

97%

2547

58.90

82%

2547

325.38

81%

2547

256.08

94%

2552

142.86

100%

2552

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

9

IT Junction ลพบุร ี

10

IT Junction อยุธยา

11

IT Junction ลาพูน

12

IT Junction ภูเก็ต

13

IT Junction ขอนแก่น

14

IT Junction กระบี่

15

IT Junction สมุทรปราการ

16

IT Junction สุราษฎร์ธานี

17

IT Junction ลาดพร้าว

18

IT Junction หาดใหญ่

19

IT Junction คลองหก

20

IT Junction พระราม 2

ที่ตงั ้ โครงการ
ศูนย์การค้า Big C 2 หมู่ 1
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
ลพบุร ี 15000
ศูนย์การค้า Big C 80 หมู่ 2
ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 13160
ศูนย์การค้า Big C 200 หมู่ 4
ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
ลาพูน 51000
ศูนย์การค้า Big C 72 หมู่ 5
ตาบลวิชติ อาเภอเมือง ภูเก็ต 3000
ศูนย์การค้า Big C 290/1 หมู่ 17
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ขอนแก่น 40000
ศูนย์การค้า Big C 349 หมู่ 11
ตาบลกระบีน่ ้อย อาเภอเมือง
กระบี่ 81000
ศูนย์การค้า Big C 498/1
ถนนสุขมุ วิท ตาบลปากน้า อาเภอ
เมือง สมุทรปราการ 10270
ศูนย์การค้า Big C 130 หมู่ 1
ถนนเลีย่ งเมือง ตาบลบางกุง้
อาเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์การค้า Big C 2539 ถนน
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์การค้า Big C 111/19 หมู่ 4
ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่
สงขลา 90110
ศูนย์การค้า Big C 158/17 หมู่ 4
ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุร ี ปทุมธานี
12110
ศูนย์การค้า Big C 127
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ส่วนที่ 2 หน้า 10

พืน้ ที่ ให้เช่า

อัตราการ

(ตร.ม.)

เช่าพืน้ ที่ (%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

232.21

100%

2552

517.00

84%

2552

184.00

100%

2552

246.34

98%

2552

311.89

100%

2552

292.64

100%

2552

375.00

95%

2552

149.34

100%

2552

659.87

100%

2552

332.20

100%

2552

81.00

80%

2552

158.50

86%

2552

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ลาดับ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ชื่อโครงการ

IT Junction เชียงราย

IT Junction บุรรี มั ย์

IT Junction บ้านโปง่

IT Junction นวนคร

IT Junction หางดง

IT Junction อุดรธานี

IT Junction พิษณุโลก

IT Junction เพชรบุร ี

IT Junction แจ้งวัฒนะ

IT Junction นครสวรรค์

ที่ตงั ้ โครงการ
ศูนย์การค้า Big C 184 หมู่ 25
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง
เชียงราย 57000
ศูนย์การค้า Big C 150 หมู่ 7
ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง บุรรี มั ย์
31000
ศูนย์การค้า Big C 58 หมู่ 5
ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโปง่
ราชบุร ี 70110
ศูนย์การค้า Big C 98/196 หมู่ 13
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120
ศูนย์การค้า Big C 433/4-5 หมู่ 7
ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ 50000
ศูนย์การค้า Big C 415 หมู่ 3
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
อุดรธานี 41000
ศูนย์การค้า Big C 939 ถนนพิชยั
สงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิษณุโลก 65000
ศูนย์การค้า Big C 130 หมู่ 1
ตาบลต้นมะม่วง อาเภอเมือง
เพชรบุร ี 76000
ศูนย์การค้า Big C 96 หมู่ 1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ศูนย์การค้า Big C 610/9 หมู่ 10
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง
นครสวรรค์ 60000

ส่วนที่ 2 หน้า 11

พืน้ ที่ ให้เช่า

อัตราการ

(ตร.ม.)

เช่าพืน้ ที่ (%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

94.50

100%

2552

267.42

82%

2552

72.00

78%

2552

310.00

69%

394.00

98%

2552

199.50

93%

2552

402.77

80%

2553

130.32

96%

2555

163.95

81%

2555

161.11

77%

2555

2552

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ลาดับ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ชื่อโครงการ

IT Junction ร้อยเอ็ด

IT Junction อ่างทอง

IT Junction สาโรง

IT Junction กาฬสินธุ์

IT Junction แม่กลอง

IT Junction สุพรรณบุร ี

IT Junction ตรัง

IT Junction ลาลูกกา

IT Junction สระบุร ี

IT Junction กาญจนบุร ี

ที่ตงั ้ โครงการ
ศูนย์การค้า Big C 320 หมู่ 10
ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์การค้า Big C 24 ถนนโพธิ ์
พระยา-ท่าเรือ ตาบลโพสะ
อาเภอเมือง อ่างทอง 14000
ศูนย์การค้า Big C 999 หมู่ 1
ถนนสุขมุ วิท ตาบลสาโรงเหนือ
อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ศูนย์การค้า Big C 101/2-3
ถนนถีนานนท์ ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง กาฬสินธุ์
46000
ศูนย์การค้า Big C 2/19 หมู่ 1
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์การค้า Big C 140/20
ถนนมาลัยแมน ตาบลรัว้ ใหญ่
อาเภอเมือง สุพรรณบุร ี 72000
ศูนย์การค้า Big C 102/2
ถนนรัษฎา ตาบลทับเทีย่ ง
อาเภอเมือง ตรัง 92000
ศูนย์การค้า Big C 10 หมู่ 12
ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา
ปทุมธานี 12150
ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค 179/5
ถนนสุดบรรทัด ตาบลปากเพรียว
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี 18000
ศูนย์การค้า Big C 786/8
ถนนแสงชูโตเหนือ ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมือง กาญจนบุร ี 71000
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พืน้ ที่ ให้เช่า

อัตราการ

(ตร.ม.)

เช่าพืน้ ที่ (%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

198.72

97%

2556

192.00

88%

2556

100.80

43%

2556

117.78

100%

2556

317.00

44%

2556

80.00

53%

2556

72.00

72%

2556

104.00

96%

2556

126.12

48%

2556

183.00

84%

2557

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ลาดับ

41

42

43

ชื่อโครงการ

IT Junction ศรีมหาโพธิ

IT Junction รามอินทรา

IT Junction รัตนาธิเบศน์

ที่ตงั ้ โครงการ
ศูนย์การค้า Big C 618 หมู่ 7
ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุร ี 25140
ศูนย์การค้า Big C 59 หมู่ 4
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ศูนย์การค้า Big C 6 หมู่ 6
ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่
นนทบุร ี 11140

พืน้ ที่ ให้เช่า

อัตราการ

(ตร.ม.)

เช่าพืน้ ที่ (%)

ปี ที่ เริ่ ม
บริ หารพืน้ ที่

158.75

92%

2557

31.04

93%

2557

68.40

100%

2557

หมายเหตุ : อัตราการเช่าพืน้ ทีค่ านวณจาก จานวนพืน้ ทีท่ ป่ี ล่อยเช่าได้/จานวนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดในสาขานัน้

ภาพตัวอย่างโครงการ IT Junction
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าของบริษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทัวไป
่ และ 2. กลุ่มผูเ้ ช่า
พืน้ ทีป่ ระเภทกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่มี แี บรนด์สนิ ค้าเป็ นของตนเอง โดยลูกค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายย่อยทัวไป
่
เป็ นกลุ่มลูกค้าประเภท นิตบิ ุคคลขนาดเล็ก หรือบุคคลธรรมดา ทีเ่ ปิ ดร้านค้าย่อยสาหรับขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์เสริม ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอาจมีรา้ นค้าย่อยเพียงร้านเดียว หรืออาจมีมากกว่า 1 ร้านได้ ร้านค้าย่อยส่วนใหญ่
จะไม่มแี บรนด์สนิ ค้า และใช้เงินลงทุนต่อร้านค้าในจานวนทีไ่ ม่มากนัก ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลในการตัดสินใจเช่าพืน้ ทีข่ องลูกค้า
กลุ่มนี้ ได้แก่ ทาเลทีต่ งั ้ ของร้านค้า กล่าวคือ ผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยส่วนใหญ่ ต้องการให้รา้ นอยู่ในแนวทางเดินทีส่ ามารถเห็น
ได้ชดั เจนและอยู่ใกล้กบั พืน้ ทีท่ ่ใี ช้จดั กิจกรรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดจะช่วยดึงดูดและสร้างความสนใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคมาเดินในโครงการได้มากขึน้ นอกจากนี้ หากผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยรายใดทีเ่ ปิ ดให้บริการในสาขาของบริษทั
แล้วประสบความสาเร็จ ก็มแี นวโน้มสูงทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีใ่ นสาขาอื่นๆ ของบริษัทต่อไป หรือขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมในสาขาเดิม
ของบริษทั โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั จะอยู่ในกลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทัวไป
่
2. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประเภทกิ จการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์สินค้าเป็ นของตนเอง
เป็ นกลุ่มลูกค้านิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงต่างๆ เช่น เจมาร์ท ออปโป้ (Oppo) ดีแทค (Dtac)
และร้านเทเลวิซ (Telewiz) เป็ นต้น ทีเ่ ปิ ดร้านค้าสาหรับขายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละ/หรืออุปกรณ์เสริม หรือเพื่อให้บริการ
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปจั จัยในการพิจารณาตัดสินใจเช่าพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั
พืน้ ทีเ่ ช่าและราคาค่าเช่าเป็ นหลัก ลักษณะของกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ต้องการพืน้ ที่เช่าในขนาดใหญ่กว่ากลุ่มผูเ้ ช่ าพืน้ ที่
รายย่อยทัวไป
่ และผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับการตกแต่งร้านค้า ดังนัน้ จึงใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง
และมีระยะเวลาในการเช่าทีน่ านกว่ากลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทัวไป
่
ทัง้ นี้ ในการท าสัญ ญาให้เ ช่ า พื้น ที่บ ริษัท จะท าสัญ ญาในลัก ษณะสัญ ญาเช่ า ระยะสัน้ เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ
ระยะเวลาการเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาที่ได้ทากับเจ้าของพื้นที่ โดยผู้เช่าพื้นที่หลักของบริษัท คือ กลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายย่อย
ทีเ่ ป็ นร้านค้าขนาดเล็ก โดยมีสดั ส่วนจานวนรายและสัดส่วนพืน้ ทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่ารายย่อยในโครงการ IT Junction ต่อจานวน
รายผู้เช่าและขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เช่าในโครงการ IT Junction ทัง้ หมด คิดเป็ นประมาณร้อยละ 90 นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ส่วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิมทีม่ กี ารต่อสัญญากับบริษทั โดยในปี 2556 และ 2557 ผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิมมีอตั ราการ
ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีก่ บั บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 77 และ 70 ตามลาดับ
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
สาหรับขัน้ ตอนในการจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่ บริษัทจะส่ง ข่าวสารไปยังลูกค้าผู้เช่าพื้นทีเ่ ดิมของบริษทั หรือ ลูกค้า
ทีเ่ ป็ นแบรนด์มชี ่อื เสียงทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าผูม้ าใช้บริการ และมีทมี งานขายเข้าไปพบลูกค้าเป้าหมาย
ในพื้นทีใ่ กล้เคียงกับสาขานัน้ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของบริษทั (www.jasasset.co.th) จากนัน้ จะ
พิจารณาคัดเลือกผูเ้ ช่าพื้นทีโ่ ดยพิจารณาจากความน่ าเชื่อถือของผูเ้ ช่า ประวัติการทาธุรกิจ และข้อมูลการเช่าพืน้ ทีใ่ น
สาขา IT Junction อื่นๆ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

สาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ บริษทั จะแจ้งผูเ้ ช่ารายเดิมเพื่อพิจารณาสัญญาฉบับใหม่ล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนสัญญาฉบับเดิมจะหมดอายุ โดยเจ้าหน้าทีแ่ ผนกธุรกิจทีด่ ูแล IT Junction แต่ละสาขาจะติดตามสัญญาฉบับใหม่
กับ ผู้เ ช่ า พื้น ที่ร ายเดิม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในกรณี ท่ี ผู้เ ช่ า เดิม ต้อ งการจะยกเลิก การเช่ า หรือ ไม่ ต่ อ สัญ ญาเช่ า พื้น ที่
หรือบริษทั ไม่สามารถตกลงในเงือ่ นไขสัญญาฉบับใหม่กบั ผูเ้ ช่าเดิมได้ บริษทั จะดาเนินการเลือกผูเ้ ช่ารายใหม่ตามวิธกี าร
ข้างต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พืน้ ทีส่ าขา IT Junction ของบริษทั มีอตั ราเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ประมาณร้อยละ 89
ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่
กระบวนการเก็บค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ะเริม่ จากเจ้าหน้าทีแ่ ผนกธุรกิจ IT Junction ทีด่ แู ลแต่ละสาขาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
นาส่งใบแจ้งหนี้ท่ไี ด้รบั จากฝ่ายบัญชีของบริษทั ให้กบั ผู้เช่ารายย่อยที่เป็ นบุคคลธรรมดา สาหรับผูเ้ ช่าที่เป็ นนิติบุคคล
ฝ่ายบัญชีจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แต่ละนิติบุคคลโดยตรง โดยกาหนดให้ผเู้ ช่าต้องชาระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือน
โดยผูเ้ ช่าสามารถชาระค่าเช่าพืน้ ทีผ่ ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ (1) ระบบ Bill payment ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (2) Jaymart Pay point ทีร่ า้ นเจมาร์ท และ (3) โอนเงินค่าเช่าพืน้ ที่ผ่านตู้เอทีเอ็ม
เข้ามายังบัญชีของบริษทั และสาเนาสลิปการโอนเงินมาทีฝ่ า่ ยการเงินของบริษทั โดยบริษทั จะนาส่งใบเสร็จรับเงินฉบับ
สมบูรณ์ ให้กบั ผูเ้ ช่าผ่านทางเจ้าหน้าที่แผนกธุรกิจทีด่ ูแล IT Junction แต่ละสาขาต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี ู้เช่า
ไม่ชาระค่าเช่าภายในวันที่กาหนดบริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ แผนกธุรกิจ ติดตามและมีหนังสือทวงถามอย่างเป็ นทางการ
ซึง่ หากผูเ้ ช่ายังไม่ชาระค่าเช่าอีกบริษทั จะดาเนินทางกฎหมายต่อไป

แผนภาพกระบวนการเก็บค่าเช่าพืน้ ที่ IT Junction

นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั กาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ที่ (Price list) โดยพิจารณาจากทาเลทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีเ่ ช่าในโครงการ ทาเลทีต่ งั ้
ของโครงการภายในศูนย์การค้า ขนาดพื้นทีเ่ ช่า ต้นทุนค่าเช่าพืน้ ที่ รวมทัง้ ราคาพื้นทีเ่ ช่าในบริเวณใกล้เคียงเป็ นหลัก
กล่าวคือ หากทาเลที่ตงั ้ ของโครงการตัง้ อยู่ใจกลางเมือง หรือแหล่งชุมชน ศูนย์การค้าเป็ นทีน่ ิยมและรู้จกั มีผบู้ ริโภค
เข้ามาใช้บริการจานวนมาก หรืออยู่ในจุดทีเ่ ป็ นจุดเปลีย่ นเส้นทางหรือการคมนาคมขนส่งสะดวก ก็จะสามารถกาหนด
ราคาค่าเช่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือหากบริเวณพื้นที่เช่าดังกล่าวอยู่ด้านหน้ าโครงการหรือติดกับ ทางเดินหลักของ
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ศูนย์การค้า ค่าเช่าก็จะสูงกว่าพืน้ ทีเ่ ช่าบริเวณอื่นๆ และโดยปกติพ้นื ที่เช่าขนาดเล็กจะมีค่าเช่าพืน้ ที่ต่อตารางเมตรสูง
กว่าพืน้ ทีเ่ ช่าขนาดใหญ่ และในการกาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นแต่ละพืน้ ทีบ่ ริษทั จะพิจารณาราคาค่าเช่าเทียบกับพืน้ ที่
บริเวณใกล้เคียงประกอบ อย่างไรก็ดี สาหรับพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่าสนใจเป็ นจานวนมาก บริษทั อาจเปิ ดประมูลราคาค่าเช่าพืน้ ที่
ดังกล่าวเพื่อให้บริษทั สามารถกาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ทีไ่ ด้สงู ทีส่ ดุ
บริษัทจะมีการปรับปรุง Price list เป็ นประจาทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเพื่อ
กาหนดเป็ นแผนดาเนินการประจาปี ต่อไป นอกจากนี้ บริษทั กาหนดนโยบายในการปรับลดราคาค่าเช่า โดยฝ่ายขาย
พืน้ ทีจ่ ะต้องเสนอตามราคา Price List แก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีก่ ่อน หากมีการต่อรองราคาจะต้องเสนอให้ผบู้ ริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณา
โดยกาหนดให้ผบู้ ริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด (CMO) และผูบ้ ริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) มีอานาจอนุ มตั ลิ ด
ราคาได้ไม่เกิน 10% จาก Price list หากจะมีการลดราคาเกินกว่านัน้ จะต้องเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั บริหารจัดการพืน้ ที่เช่าในรูปแบบ IT Junction รวมทัง้ สิน้ 43 สาขา
แบ่งเป็ นสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จานวน 15 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด จานวน 28 สาขา
การเลือกทาเลที่ตงั ้
บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการคัดเลือกทาเลทีต่ งั ้ ของ IT Junction โดยบริษทั มีแผนกพัฒนาธุรกิจ
ทาหน้าทีส่ ารวจพืน้ ทีเ่ ชิงภูมศิ าสตร์และประชากรศาสตร์ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ความหนาแน่ นของประชากรในพืน้ ที่ เส้นทาง
การเดินทาง และศักยภาพของศูนย์การค้าเป็ นต้น เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสถานทีจ่ ริงและศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการทัง้ ด้านการตลาดและด้านการเงิน รวมไปถึงนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจของเจ้าของพืน้ ทีเ่ พื่อให้
มันใจว่
่ าแผนการดาเนินธุรกิจของเจ้าของพื้นที่มลี กั ษณะที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าพื้นที่ดงั กล่าวจะเป็ น
พืน้ ทีท่ ฝ่ี ่ายพัฒนาธุรกิจ สารวจและจัดหาเอง หรือเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี จ้าของพืน้ ที่เป็ นผูน้ าเสนอให้บริษทั พิจารณาขยายสาขา
IT Junction ทัง้ นี้ ภายหลังจากแผนกพัฒนาธุรกิจทาการวิเ คราะห์และศึกษาข้อมูลแล้ว จะนาเสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเช่าพื้นที่และเข้าทาสัญญากับเจ้าของพื้นที่ตาม
ขอบเขตอานาจทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้วต่อไป
(4) ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี
ยังไม่มกี ารศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เฉพาะธุรกิจ เช่น ความต้องการพื้นที่ ปริมาณพื้นที่เช่าทัง้ หมด ทาให้ยงั ไม่สามารถ
วิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ดี ฝา่ ยบริหารของบริษทั ประเมินว่าอัตราการเติบโต
ของธุ ร กิจ บริห ารจัด การพื้น ที่เ ช่ า ภายในศูนย์ก ารค้า ในส่ว นของโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่แ ละสิน ค้า เทคโนโลยี จะเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีก และมีปจั จัยที่มี
ผลกระทบต่อความต้องการพื้นที่ค้าปลีกเหมือนกัน คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมันของผู
่
้บริโภค
เป็ นสาคัญ โดยรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกปรากฎตามหัวข้อ 2.3 (5)
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะผูเ้ ล่นในธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าทีอ่ าจเป็ นคู่แข่งขัน
กับบริษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การบริหารพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าหรือศูนย์การค้าเฉพาะทาง เช่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล บิก๊ ซี เทสโก้ โลตัส
ศูนย์การค้าพันธ์ทพิ ย์พลาซ่า หรือ ตึกคอม เป็ นต้น ซึง่ ศูนย์การค้าลักษณะดังกล่าวในบางแห่งจะมีการแยกโซนสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีออกจากโซนปกติ โดยเจ้าของศูนย์การค้ามักจะเป็ นผูด้ าเนินการบริหารพืน้ ทีเ่ อง
ทัง้ หมด
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2. การบริหารพื้นทีโ่ ดยผู้เชีย่ วชาญในการบริหารพืน้ ที่ในลักษณะเดียวกันกับโครงการ IT Junction ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการในลักษณะนี้ ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ไอที พลาซ่า จากัด หรือ บริษทั ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จากัด เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษัท เป็ น ผู้ป ระกอบการรายเดีย วที่เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารจัด การพื้น ที่เ ช่า ในส่ว นสิน ค้าโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่แ ละสิน ค้า
เทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิก๊ ซี
บริษทั เห็นว่าคู่แข่ง ทางอ้อมของบริษัท คือ เจ้าของพื้นที่ศูนย์การค้าทัวไป
่ เช่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล และ
ศูนย์การค้าประเภท IT เช่น ศูนย์การค้าพันธุ์ทพิ ย์ หรือตึกคอม ตามข้อ 1. ซึ่งเจ้าของศูนย์การค้า มักจะเป็ นผูบ้ ริหาร
พืน้ ทีเ่ อง และคู่แข่งทางตรงของบริษทั คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการบริหารพืน้ ทีใ่ นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี
ตามข้อ 2. อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่า ถึงแม้ธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้า ในส่วนของ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีจะมีค่แู ข่งทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหลายราย แต่ทผ่ี ่านมาโครงการ IT Junction
ของบริษัทก็สามารถดาเนินการได้อย่างประสบความสาเร็จและสามารถแข่งขันกับ คู่แข่งทัง้ ทางตรงและทางอ้อมได้
โดยบริษทั มีขอ้ ได้เปรียบจากจานวนสาขา IT Junction ของบริษัททีม่ จี านวนมากกว่าคู่แข่ง และครอบคลุมจังหวัดที่
สาคัญ ทัวประเทศ
่
และจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารพื้นที่ของผู้บริหารของบริษัท รวมถึง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้าบิก๊ ซี เป็ นต้น
ตัว อย่ างคู่แข่งทางตรงของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที พลาซ่า จ ากัด ซึ่ง เป็ นผู้เช่ าพื้น ที่ข นาดใหญ่ จ าก
ศูนย์การค้าเพื่อแบ่งให้ผเู้ ช่ารายย่อยเช่าต่อ เช่น โซนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต หรือ ศูนย์ IT Plaza
ชัน้ 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลสาโรง ปจั จุบนั มีสาขาพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดประมาณ 5 สาขา หรือ บริษทั ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์
จากัด เป็ นผูบ้ ริหารพืน้ ทีร่ า้ นค้าเบ็ดเตล็ด ภายใต้ช่อื Zeed Zone Plaza และพืน้ ทีใ่ นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้า
เทคโนโลยี ภายใต้ช่อื IT-Connect Mobile Zone มีสาขาประมาณ 9 สาขา อยู่ในห้างเทสโก้ โลตัส ตามต่างจังหวัด
2.2. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบตลาดชุมชน (J Market)
ธุรกิจการพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน เป็ นโครงการที่เกิดจากแนวคิดที่บริษัทต้องการขยาย
ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดหรือศูนย์การค้าที่เป็ นแหล่งชุมชน เช่น
ตลาดนัด หรือตลาดสด เพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้บริษทั อีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษทั จะเช่าพื้นทีจ่ ากเจ้าของพืน้ ทีเ่ พื่อ
นามาปรับปรุงและจัดสรรโดยมีทงั ้ รูปแบบการให้ผบู้ ริหารพืน้ ทีม่ าเช่าพืน้ ทีเ่ พื่อไปจัดสรรต่อ หรือบริหารพืน้ ทีใ่ นโครงการ
ดังกล่าวเอง โดยรูปแบบของตลาดชุมชนจะจับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่าง ซึง่ เป็ นฐานลูกค้าทีม่ จี านวนมาก ทัง้ นี้ บริษทั
คาดว่ า จะใช้ เ งิน ลงทุ น ต่ อ โครงการจ านวนไม่ เ กิน 5 ล้ า นบาท
อย่ า งไรก็ดี หากมีโ ครงการที่น่ า สนใจและ
มีศ ัก ยภาพในอนาคต บริษัท ก็อ าจพิจ ารณาใช้เ งิน ลงทุ น เพิ่ม เติมได้ โดยจะมีก ารพิจ ารณาเป็ น รายโครงการ เช่ น
โครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร และโครงการ J Market ลาดปลาเค้า เป็ นต้น
ในปี 2555 บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการตลาดชุมชมแห่งแรกทีต่ ลาดอมรพันธ์ ย่านบางเขน ตรงข้ามกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื “J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” ต่อมาในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการ
โครงการแห่งทีส่ องทีบ่ ริเวณหมู่บา้ นเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง ภายใต้ช่อื “J Marketราษฏร์พฒ
ั นา”
และโครงการแห่งทีส่ ามทีบ่ ริเวณ ถ.บ้านไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายใต้ช่อื “J Market ไทรม้า”โดยหากรูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจตลาดชุมชนในโครงการทัง้ 3 แห่งประสบความสาเร็จ บริษทั ก็จะดาเนินการโครงการในรูปแบบและลักษณะ
ทีค่ ล้ายคลึงกันต่อไป หรือปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มี J Market รวมทัง้ สิน้ 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ J Market @อมรพันธ์
เกษตร (2) โครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา และ (3) โครงการ J Market ไทรม้า พืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวมทุกโครงการ 6,121
ตารางเมตร โดยบริษทั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ J Market ลาดปลาเค้า (โครงการ J.Night) ทีบ่ ริเวณถนนลาดปลาเค้า
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เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีรปู แบบเป็ นตลาดนัดกลางคืน อีก 1 โครงการ ซึง่ มีกาหนดเปิ ดประมาณไตรมาส 3 ของปี
2558 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต)
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
โครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
เป็ นโครงการแห่งแรกทีบ่ ริษทั พัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน ตัง้ อยู่ทต่ี ลาดอมรพันธ์
ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัททาสัญญาเช่า ที่ดินและอาคารบริเวณตลาดอมรพันธ์จาก
เจ้าของพื้นที่เดิม เพื่อนามาปรับปรุงตกแต่งและจัดสรรพื้นที่ให้เช่า โดยมีระยะเวลาเช่าทีด่ นิ และอาคารเป็ นระยะเวลา
3 ปี ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2558 (โดยเจ้าของพืน้ ทีไ่ ด้ให้คามันต่
่ อบริษทั ว่าจะให้เช่าพืน้ ทีต่ ่อได้อกี
คราวละ 3 ปี เป็ นจานวน 2 ครัง้ ) โครงการดังกล่าวมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม 3,800 ตารางเมตร ร้านค้าผูเ้ ช่าภายในโครงการ
J Market @ อมรพันธ์ เกษตร ประกอบด้วย ตลาดสด ร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านเสริมความงาม
เป็ นต้น โดยบริษทั เป็ นผูบ้ ริหารพืน้ ทีโ่ ครงการดังกล่าวเองทัง้ หมด อย่างไรก็ดี เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการดังกล่าว มีสภาพ
เป็ นตึกแถว 2 ชัน้ ขนาดใหญ่ทม่ี สี ภาพค่อนข้างเก่า บริษทั จึงต้องลงทุนปรับปรุงสภาพอาคารและพืน้ ทีโ่ ดยรวม โดยใช้
เงินลงทุนในโครงการประมาณ 30 ล้านบาท ซึง่ แตกต่างจากโครงการ J Market แห่งอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีโ่ ครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่
1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และคงเหลือคามันที
่ จ่ ะให้ต่อสัญญาจากเจ้าของพืน้ ทีอ่ กี 3 ปี
โครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา
เป็ นโครงการแห่งทีส่ องทีบ่ ริษทั พัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน ซึง่ เริม่ ดาเนินการ
ในเดือนกันยายนปี 2557 ตัง้ อยู่ท่ีบริเวณหมู่บ้านเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง โดยบริษทั ทาสัญญา
เช่าพืน้ ทีโ่ ดยรอบมินบิ ก๊ิ ซี (Mini Big C) เพื่อนามาปรับปรุงและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เช่าแก่ผทู้ ส่ี นใจ มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2560 พืน้ ทีร่ วม 1,490 ตารางเมตร (โดยเจ้าของพืน้ ทีไ่ ด้ให้คามันต่
่ อบริษทั ว่า
จะให้เช่าพืน้ ทีต่ ่อได้อกี คราวละ 3 ปี เป็ นจานวน 3 ครัง้ )
ปจั จุบนั โครงการ J Market ราษฎร์พฒ
ั นา ยังอยู่ในช่วงการทาการตลาดเพื่อให้ได้รบั ความนิยมและมีผเู้ ช่า
พืน้ ที่มากขึน้ โดยเริม่ มีรา้ นค้า เช่น ร้านอาหารและร้านค้าเบ็ดเตล็ด เข้ามาเปิ ดในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั เป็ นผูบ้ ริหารพืน้ ที่โครงการดังกล่าวเอง โดยมีพน้ื ทีแ่ บ่งเช่า ประมาณ 721 ตารางเมตร
เป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อให้เช่าสาหรับให้รา้ นค้ารายย่อยใช้เช่าขายสินค้า และพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือเป็ นพืน้ ทีส่ ่วนกลางและพืน้ ทีส่ าหรับ
ทีจ่ อดรถให้เช่า ซึ่งหากมีความต้องการในการเช่าพื้นที่เพิม่ มากขึน้ หรือมีผู้สนใจเช่าพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อดาเนินธุรกิจ
เพิม่ เติม บริษทั ก็สามารถปรับเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเพิม่ เติมได้
โครงการ J Market ไทรม้า
เป็ น โครงการแห่ ง ที่ส ามที่บ ริษั ท พัฒ นาและบริห ารพื้น ที่ใ นรู ป แบบตลาดชุ ม ชน ซึ่ง เริ่ม ด าเนิ น การ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ถ.บ้านไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยบริษทั ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั ทางเจ้าของพื้นที่ซ่งึ
บริเวณโดยรอบมีทงั ้ มินิบก๊ิ ซี (Mini Big C) และร้านสะดวกซือ้ 7-eleven แล้ว นามาปรับปรุงและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เช่า แก่
ผูเ้ ช่าทีส่ นใจ มีระยะเวลาเช่า 12 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2569 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษทั ให้ผบู้ ริหารพืน้ ทีม่ าเช่าพืน้ ทีท่ งั ้ หมดเพื่อไปจัดสรรต่อให้แก่รา้ นค้ารายย่อยต่อไป โดยสภาพปจั จุบนั ของโครงการ J
Market ไทรม้า เป็ นตลาดนัดชุมชนทีม่ รี า้ นค้าผูเ้ ช่าภายในโครงการ ได้แก่ ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร และร้านค้าเบ็ดเตล็ด
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รายละเอียดโครงการ J Market ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลาดับ

1

2

3

ชื่อโครงการ

J Market @ อมรพันธ์
เกษตร

J Market ราษฏร์พฒ
ั นา

J Market ไทรม้า

ที่ตงั ้ โครงการ

ตลาดอมรพันธ์
ถนนพหลโยธิน
เขตบางเขน กรุงเทพฯ

หมูบ่ า้ นเคหะธานี 4
ถนนราษฎร์พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ถนนบ้านไทรม้า อ.เมือง
นนทบุรี

อายุสญ
ั ญา
เช่าพืน้ ที่

พืน้ ที่ให้เช่า
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พืน้ ที่ (%)

ปี ที่เริ่ม
บริหาร
พืน้ ที่

3 ปี (สิน้ สุด
31 ส.ค. 2561)
มีคามั ่นให้ต่อสัญญา
อีก 3 ปี

3,800

64%

2555

ส่วนที่ 1:
721

65%

ส่วนที่ 2:
769

เป็ นพืน้ ที่
ส่วนกลางและ
ทีจ่ อดรถ
ให้เช่า

1,600

ผูบ้ ริหารพืน้ ที่
เช่าพืน้ ที่
ทัง้ หมด

3 ปี (สิน้ สุด
30 เม.ย. 2560)
มีคามั ่นให้ต่อสัญญา
อีก 9 ปี

12 ปี (สิน้ สุด
30 ก.ย. 2569)

ภาพโครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
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ภาพโครงการ J Market @ ราษฏร์พฒ
ั นา

ภาพโครงการ J Market @ ไทรม้า

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าของบริษทั ในธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ตาม
ลักษณะของโครงการ ดังนี้
โครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
เนื่องจากโครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่าภายในอาคารพาณิชย์และบริเวณโดยรอบ
กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ บ่งออกได้ดงั นี้
1. กลุ่ ม ผู้เ ช่ า พื้น ที่ร ายย่ อ ยทัว่ ไป - ผู้เ ช่ า กลุ่ ม นี้ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ลูก ค้า บุ ค คลหรือ นิ ติบุ ค คลขนาดเล็ก
ทีต่ อ้ งการมีธุรกิจเป็ นของตนเอง เช่น ร้านเกมส์, โรงเรียนกวดวิชา, ร้านขายของจิปาถะ, ร้านขายอาหาร, ตลาดสด
ซึง่ ไม่มแี บรนด์สนิ ค้าของตนเอง
2. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ม่ี แี บรนด์สนิ ค้าเป็ นของตนเอง - ผูเ้ ช่าพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มผูเ้ ช่าทีม่ แี บรนด์สนิ ค้า
เป็ นของตนเอง เช่น ร้าน Watson เป็ นต้น ผูเ้ ช่าพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะต้องการพืน้ ทีเ่ ช่าทีม่ ขี นาดเหมาะสม
กับการทาธุรกิจและอยู่ในทาเลทีด่ ี
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ จะทาสัญญาเช่าพื้นที่ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี กบั บริษัท และในโครงการ J Market
@ อมรพันธ์ เกษตร ยังมีกลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ท่ี าสัญญาเช่าพืน้ ทีส่ ว่ นกลางแบบรายวัน-รายเดือน เพื่อขายสินค้าหรือเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึง่ ผูเ้ ช่ากลุ่มดังกล่าวมีจานวนน้อยรายและไม่ใช่ผเู้ ช่าหลักของบริษทั
โครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา และไทรม้า
โครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา และไทรม้า มีลกั ษณะพืน้ ทีใ่ ห้เช่าเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งซึง่ อยู่ใกล้กบั แหล่งชุมชน จึงมีกลุ่ม
ลูกค้าทีแ่ ตกต่างจาก โครงการ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทัวไป
่
- ผูเ้ ช่าพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะเป็ นลูกค้าบุคคลที่ต้องการมีรา้ นของตนเอง เช่น
ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด
2. กลุ่มผูบ้ ริหารพืน้ ทีต่ ลาดนัดรายย่อย - ผูเ้ ช่าพืน้ ทีก่ ลุ่มนี้จะเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ระสบการณ์การบริหาร
จัดการตลาดนัด หรือตลาดสด โดยจะเหมาพืน้ ทีไ่ ปเพื่อนาไปจัดสรร และแบ่งให้ผเู้ ช่ารายย่อยเช่าต่อไป
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะทาสัญญาเช่าพืน้ ทีร่ ะยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ผูใ้ ช้บริการโครงการ J Market)
เนื่องจากโครงการ J Market เป็ นรูปแบบตลาดชุมชน ซึง่ จะตัง้ อยู่ในย่านชุมชนใกล้ตลาดหรือศูนย์การค้าทีเ่ ป็ น
แหล่งชุมชน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ J Market จึงเป็ นกลุ่มผูท้ ่พี กั อาศัย และนักเรียนนักศึกษา และคนทางาน
ในย่านชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริเวณ 1-3 กม. โดยรอบโครงการ
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ในการจัดหาผูเ้ ช่าบริษทั จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website ของบริษทั และจัดส่งทีมงานขายเข้าไปพบลูกค้า
เป้าหมายจากนัน้ บริษทั จะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ช่าและดาเนินการจัดสรรพืน้ ทีโ่ ดยเจ้าหน้าทีโ่ ครงการจะพิจารณาตามลักษณะ
รูปแบบ และประเภทของร้านค้า เพื่อจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่และนโยบายการกาหนดราคา
บริษัท เก็บค่ าเช่า พื้นที่แ ละกาหนดราคาค่ าเช่า พื้นที่โดยใช้หลัก การเช่นเดียวกัน กับการเก็บ ค่าเช่ าพื้น ที่
และการกาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ที่ของ IT Junction ตามทีป่ รากฎในข้อ 2.1 (2) อย่างไรก็ดี เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ น
โครงการ J Market มีประเภทธุรกิจทีห่ ลากหลายกว่าผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ น IT Junction ในการกาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ที่ บริษทั
จะคานึงถึงประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่เพิม่ เติม ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีท่โี ครงการอยู่ในช่วงการทาการตลาดเพื่อให้
โครงการได้รบั ความนิยมซึง่ จะส่งผลให้มผี เู้ ช่าพืน้ ทีม่ ากขึน้ ในอนาคต บริษทั อาจมีการกาหนดส่วนลดค่าเช่าเพิม่ เติมเพื่อ
จูงใจให้ผเู้ ช่ามาเช่าพืน้ ทีใ่ นช่วงแรก
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
การเลือกทาเลที่ตงั ้
บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการคัดเลือกทาเลทีต่ งั ้ ของ J Market ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญของการทาธุรกิจ
บริษทั โดยฝา่ ยพัฒนาธุรกิจจะทาการสารวจเพื่อหาทาเลทีต่ งั ้ ทีเ่ หมาะสม หรือผ่านทางตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ส่งข้อมูลมาให้บริษทั พิจารณา เพื่อคัดเลือกพื้นทีท่ ่มี ศี กั ยภาพ และเหมาะสมกับการทาโครงการในรูปแบบ J Market
ทัง้ นี้ ภายหลังจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจทาการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลแล้ว จะนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ช่าพืน้ ทีแ่ ละเข้าทาสัญญากับเจ้าของพืน้ ทีต่ ามขอบเขตอานาจทีไ่ ด้กาหนดไว้
แล้วต่อไป
(4) ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน เป็ นธุรกิจทีก่ ระจายตัวลงไปตามแหล่งชุมชนย่อยต่างๆ
ซึง่ ยังไม่มกี ารศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงลึกเฉพาะธุรกิจ หรือข้อมูลผูเ้ ล่นในธุรกิจดังกล่าวเพียงพอทีจ่ ะสามารถ
วิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษทั ประเมินว่าคู่แข่งของบริษทั ในธุรกิจดังกล่าว
โดยมากจะเป็ นเจ้าของพื้นทีท่ ่ใี ห้เช่าทาตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดา และอัตราการเติบโต
ของธุรกิจดังกล่าวจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากการอัตราการเช่าพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน
มีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบเช่นเดียวกันกับความต้องการพืน้ ทีค่ า้ ปลีก คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมันของ
่
ผูบ้ ริโภคเป็ นสาคัญ โดยรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกปรากฎตามหัวข้อ 2.3 (5)
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2.3. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“The Jas”)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“ภายใต้ช่อื The Jas”) เป็ นโครงการทีเ่ กิดจาก
แนวคิด ของบริษัท ที่ต้ อ งการขยายธุ ร กิจ ด้า นการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีสร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ บ ริษัท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Recurring Income) ซึง่ บริษทั จะเป็ นผูล้ งทุนซือ้ ทีด่ นิ หรือทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวเพื่อพัฒนาและบริหารโครงการ
ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) โดยในปี 2555 บริษทั ได้ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ บริเวณ ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (รวม 2,220 ตารางวา) เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้า
ชุมชน (Community Mall) แห่งแรก ภายใต้ช่อื The Jas วังหิน ซึ่งเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557
โดยบริษทั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ The Jas อีก 1 โครงการ คือ โครงการ The Jas รามอินทรา (รายละเอียดตาม
ส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต)
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
โครงการ The Jas วังหิน เป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในรูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิ ด
(Open Shopping Center) มีพน้ื ทีก่ ่อสร้างรวมประมาณ 16,500 ตารางเมตร พืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชัน่ และ
พืน้ ที่ให้เช่าในลักษณะ Out Door ประมาณ 5,750 ตารางเมตร (หากไม่รวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชัน่ และพืน้ ที่ให้เช่าในลักษณะ
Out Door จะมีพน้ื ที่ให้เช่าประมาณ 4,970 ตารางเมตร) โดยมีพน้ื ทีส่ ่วนกลางสาหรับจัดกิจกรรมและอาคารจอดรถ มูลค่า
โครงการประมาณ 500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่ คิดเป็ นร้อยละ 85 ของพืน้ ทีใ่ ห้
เช่ารวมลานโปรโมชันและพื
่
น้ ที่ Out Door และมีอตั ราการเช่าร้อยละ 96 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทีไ่ ม่รวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชัน่
และพืน้ ที่ Out Door โดยผูเ้ ช่าพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี โดยผูเ้ ช่าทีม่ ี
ระยะเวลาเช่าสูงสุด คือ 15 ปี ผูเ้ ช่าหลักภายในโครงการ The Jas วังหิน ประกอบด้วย Tops Market, Starbucks, Zen,
MK Restaurant, Yayoi, Watson, Swensens, Dunkin Donut, McJean เป็ นต้น

ภาพโครงการ The Jas วังหิน
ส่วนที่ 2 หน้า 22

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ จุดเด่นของโครงการ The Jas วังหิน คือ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการทีร่ ายล้อมไปด้วยทีพ่ กั อาศัย เป็ นย่านที่
มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีเส้นการคมนาคมทีเ่ ข้าถึงได้หลายเส้นทาง รวมทัง้ การจัดสรรพืน้ ที่ (Tenant Mix)
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ชวี ติ ประจาวันของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ป็ นกลุ่มแม่บา้ น ครอบครัว และผูท้ พ่ี กั อาศัย
ในบริเวณดังกล่าว โดยจะเน้นไปยังร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 60 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด
โดยมีผเู้ ช่าพื้นทีร่ ายใหญ่ คือ Tops Market เช่าพื้นทีร่ อ้ ยละ 20 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด นอกจากนี้ โครงการยัง มี
อาคารจอดรถมากกว่า 250 คัน เพียงพอทีจ่ ะรองรับกลุ่มลูกค้าทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ
(2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าของโครงการ The Jas วังหิน บริษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ช่าหลัก และ
กลุ่มผูเ้ ช่ารายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มผูเ้ ช่าหลัก - โครงการ The Jas วังหิน มีกลุ่มผูเ้ ช่าหลัก ได้แก่ Tops Market, Starbucks, Zen,
MK Restaurant, Yayoi, Watson, Swensens, Dunkin Donut, McJean เป็ นต้น ซึง่ บริษทั จะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ช่า
หลักแต่ละรายอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้าใช้บริการ อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโครงการ
โดยผูเ้ ช่าในกลุ่มนี้มคี วามสาคัญและจาเป็ นต่อโครงการ เนื่องจากเป็ นร้านค้าทีด่ งึ ดูดผูเ้ ช่ารายย่อย และผูใ้ ช้บริการของ
โครงการ โดยผูเ้ ช่าหลักได้เช่าพืน้ ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 86 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด โดยผูเ้ ช่าหลักส่วนใหญ่ในโครงการจะ
ทาสัญญาเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวมากกว่า 3 ปี
2. กลุ่มผูเ้ ช่ารายย่อย - โครงการ The Jas วังหินมีกลุ่มผูเ้ ช่ารายย่อยทีจ่ าหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นๆ
นอกจากสินค้าหรือบริการของกลุ่มผูเ้ ช่าหลัก ซึง่ จะช่วยให้โครงการมีสนิ ค้าและบริการทีห่ ลากหลายครอบคลุม
ความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากทีส่ ุด โดยบริษทั มีกลุ่มผูเ้ ช่ารายย่อยคิดเป็ นพื้นที่เช่าร้อยละ 14 ของพื้นที่ให้เช่า
ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษัท จะติดตามการดาเนินธุรกิจของผู้ เช่าและวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้สว่ นผสมผูเ้ ช่าทัง้ หมดเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ รวมทัง้ การหาผูเ้ ช่ารายใหม่ทม่ี สี นิ ค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั
ความนิยม เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าและบริการในโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ผูใ้ ช้บริการโครงการ The Jas วังหิ น)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ข้ามาใช้บริการโครงการ The Jas วังหิน จะเป็ นกลุ่มแม่บา้ น ครอบครัวและผูท้ พ่ี กั
อาศัยหรือทางานอยู่ในย่านวังหิน โชคชัย 4 เสนานิคม และบริเวณใกล้เคียงประมาณ 3-5 กม. โดยรอบ เนื่องจากใน
บริเวณดังกล่าวมีหมู่บา้ นจัดสรรอยู่เป็ นจานวนมากและมีการคมนาคมทีส่ ามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่
บริษัทมีช่องทางการขายพืน้ ที่เช่าภายในโครงการ The Jas วังหิน 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายผ่านทีม
การตลาดของบริษัท ซึ่งใช้หลัก เกณฑ์เช่นเดียวกัน กับการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ในโครงการ J Market ตามที่ปรากฎ
ในข้อ 2.2 (2) และการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยใช้ทป่ี รึกษาด้านการขายซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการทาธุรกิจบริหาร
พืน้ ที่ Community Mall และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยบริษทั มีนโยบายในการคัดเลือกทีป่ รึกษา
ในด้านต่างๆ ตามทีป่ รากฎตามข้อ 2.3 (4)
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การเก็บค่าเช่าพืน้ ที่และนโยบายการกาหนดราคา
บริษทั เก็บค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละกาหนดราคาค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการเก็บค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละ
การกาหนดราคาค่าเช่าพื้นที่ของ IT Junction ตามที่ปรากฎในข้อ 2.1 (2) อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้เช่าพื้นที่
ในโครงการ The Jas มีลกั ษณะและประเภทธุรกิจทีห่ ลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และธนาคาร เป็ นต้น
บริษทั จะคานึงถึงลักษณะและประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมในการกาหนดราคาด้วย
การแข่งขันในธุรกิ จศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)
โครงการ The Jas วังหิน ตัง้ อยู่บริเวณ แยกวังหิน ถ.ลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็ นทาเลที่ตงั ้
ทีอ่ ยู่ในเขตชุมชนทีม่ ผี ู้อยู่อาศัยหนาแน่ น และมีเส้นการคมนาคมทีเ่ ข้าถึงได้หลายเส้นทาง จึงเป็ นพื้นทีท่ ่เี หมาะสมกับ
การพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Hyper Market, Community Mall หรือ Life Style Mall ส่งผลให้ในบริเวณ
ใกล้เคียงมีโครงการทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้ว และอาจเป็ นคู่แข่งของโครงการ The Jas วังหิน หลายโครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการ

ประเภท

เทสโก้ โลตัส วังหิน
(รวมพืน้ ทีโ่ ดยรอบ)

Hyper Market

นวมินทร์ ซิต้ี อเวนิว
และนวมินทร์ เฟสติวลั
วอล์ค

Community Mall

พลาซ่า ลากูน

Community Mall

กรีน พลาซ่า

Community Mall

เสนาเซ็นเตอร์

Education
Center

ขนาดพืน้ ที่
ผู้เช่าหลัก
(โดยประมาณ)
6,000
เทสโก้ โลตัส / MK /
ตร.ม.
KFC / ธ.กรุงเทพ /
ธ.ไทยพาณิชย์ /
ธ.กสิกรไทย / Boots /
Watson
15,000
Villa Market / Starbucks
ตร.ม
/ MK / Swensens /
iStudio / ธ.ไทยพาณิชย์ /
ธ.กสิกรไทย
3,000
Max Value / Mezzo /
ตร.ม
Watson / โรงเรียนสอน
ภาษาและดนตรี
1,000
ธ. ออมสิน / Café D’Oro
ตร.ม
2,000
ตร.ม

สนามแบตมินตัน /
KPN / Kumon /
สระว่ายน้ า

จุดเด่น
- มี Hyper Market เป็ นจุดดึงดูด
- เป็ นศูนย์รวมธนาคารและบริการ
ต่างๆ

- มี Villa Market เป็ นจุดดึงดูด
- พืน้ ทีก่ ว้างขวางและมีรา้ นค้า
หลากหลาย
- เน้นกลุ่มคนทางานและวัยรุน่
- มี Max Value เป็ นจุดดึงดูด
- ร้านค้าส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าย่อย
เน้น Night Life
- ไม่ม ี Market ดึงดูดลูกค้า
- เน้นสถานเสริมความงาม
- ทีจ่ อดรถสะดวก
- มีสนามแบตฯ สระว่ายน้ า เป็ นจุด
ดึงดูดลูกค้า
- เน้นกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็ก
- ศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา

จากตารางข้า งต้น จะเห็น ได้ว่ า ในบริเ วณดัง กล่ า วมี ห ลายโครงการมีลัก ษณะใกล้เ คีย งกับ โครงการ
The Jas วังหิน อย่างไรก็ดี จากจุดเด่นของโครงการ The Jas วังหิน ทีเ่ น้นไปยังร้านอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็ นพืน้ ที่
มากกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการ และคัดเลือกร้านค้าที่เป็ นที่นิยมและเป็ นที่ต้องการของชุมชน อีกทัง้ มีท่จี อดรถใน
โครงการทีส่ ะดวกสบายและมีจานวนเพียงพอเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ป็ นครอบครัว และผูท้ พ่ี กั อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับโครงการอื่นในบริเวณใกล้เคียง จึงน่ าจะทาให้บริษัทมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับโครงการในบริเวณใกล้เคียง
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(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
การเลือกทาเลที่ตงั ้ และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ปจั จัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการ
ดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ โดยบริษทั มีช่องทางการหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการ โดยแผนกพัฒนาธุรกิจ
ของบริษทั หรือตัวแทนนายหน้าทีด่ นิ เพื่อให้เป็ นผูส้ ารวจและเสนอทีด่ นิ ทีเ่ ห็นว่ามีศกั ยภาพ รวมทัง้ ติดต่อเจ้าของทีด่ นิ
เพื่อรับทราบเงื่อนไขในการขายหรือเช่าทีด่ นิ เบือ้ งต้น
ภายหลังจากทีไ่ ด้ทราบเงื่อนไขเบือ้ งต้นในการครอบครองทีด่ นิ แล้ว ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจของบริษทั จะรวบรวม
ข้อมูลด้านภูมศิ าสตร์และประชากรศาสตร์ เช่น จานวนประชากร อาชีพ จานวนครัวเรือน รายได้ของประชากร คู่แข่ง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค เป็ นต้น เพื่อกาหนดรูปแบบแนวคิด ของโครงการ (Concept)
องค์ประกอบ สัดส่วนร้านค้า (Tenant Mix) และลักษณะของโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทัง้
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการด้านการตลาดและด้านการเงิน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั โิ ครงการและเข้าทาสัญญากับเจ้าของพืน้ ทีต่ ามขอบเขตอานาจทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว
ต่อไป
(4) นโยบายในการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการของบริษทั
บริษทั กาหนดนโยบายในการคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาโครงการ ทัง้ ทางด้านสถาปนิก ด้านวิศวกร และด้าน
งานขาย โดยจะเริ่ม จากการสรรหาบริษัท ที่ปรึก ษาที่มีประสบการณ์ โ ดยตรงหรือเคยท างานในสายวิช าชีพ เฉพาะ
โดยน าเสนอประวัติก ารท างาน ผลงานที่ผ่ า นมา รวมทัง้ ประสบการณ์ ข องผู้บ ริห ารบริษัท ที่ป รึก ษาดัง กล่ า วให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือกในเบือ้ งต้น จากนัน้ บริษทั จะส่งรายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการให้ทป่ี รึกษาที่
ได้รบั คัดเลือกในเบือ้ งต้น อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 2 รายพิจารณา เพื่อให้ทางทีป่ รึกษาเสนอเงื่อนไขและค่าบริการต่อบริษทั
โดยเมื่อได้รบั เงื่อนไขและค่าบริการจากทางที่ปรึก ษาแล้ว บริษัทจะเชิญผู้บริหารและทีมงานของบริษัทที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้นเข้าสัมภาษณ์กบั คณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจสอบความน่ าเชื่อถือและความพร้อมในการทางาน
จากนัน้ บริษทั จะนาข้อมูลสรุปเปรียบเทียบทัง้ หมดรวมทัง้ ผลการสัมภาษณ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ต่อไป
(5) ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าเป็ นธุรกิจทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจค้าปลีก โดย
เมื่อธุรกิจค้าปลีกมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ความต้องการพืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าจะมีมากขึน้ ตาม
ไปด้วย ในปี ทผ่ี ่านมาสัดส่วนธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งมีสดั ส่วนเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 13 ต่อ GDP ของประเทศ ซึง่ เป็ น
อันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 38 ต่อ GDP ของประเทศ โดยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ถือ เป็ น ธุ ร กิจ ที่มีก ารจ้า งงานมากที่สุดของประเทศ โดยมีอ ัต ราการจ้า งงานถึง 6 ล้า นคน นอกจากนี้ สัด ส่ว น
อุตสาหกรรมการค้าและการบริการของไทยเมื่อเทียบกับขนาดอุตสาหกรรมทัง้ หมดยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบ
กับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น (ประเทศไทยมีสดั ส่วน ร้อยละ 45 ส่วนญี่ปุ่นมีสดั ส่วน ร้อยละ 77) ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมากในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายสมัยใหม่
(Modern Trade) ซึง่ เป็ นกลไกทีส่ าคัญในการกระจายสินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค
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ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) เป็ นอีกธุรกิจหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับธุรกิจค้าปลีกและได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างมากในปจั จุบนั โดยพืน้ ทีค่ า้ ปลีกในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน
(Community Mall) ปจั จุบนั มีพน้ื ทีค่ ดิ เป็ นอันดับที่ 2 รองจากพืน้ ทีค่ า้ ปลีกภายในศูนย์การค้า หรือคิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ
890,000 ตร.ม. โดยลักษณะศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในความหมายของบริษทั คือ ศูนย์การค้าแบบเปิ ด
หรือกึง่ เปิ ดในละแวกบ้าน มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 5-10 ไร่ รองรับลูกค้าภายในรัศมีประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร ออกแบบเพื่อให้
ความสะดวกแก่ผบู้ ริโภคในการซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือสิง่ ของทีใ่ ช้ประจาวัน โดยมีสงิ่ ดึงดูด
ผู้บริโภค (Anchor) ที่เป็ น ผู้เช่าหลัก ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต และมีร้านค้า และสถานบริการต่ า งๆ เช่น ร้านอาหาร
ร้านซักรีด สถานเสริมความงาม หรือธนาคาร เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึง่ ในศูนย์การค้าชุมชน
แต่ละแห่งจะมีสดั ส่วนการจัดสรรพืน้ ที่ (Tenant Mix) เป็ นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป
สัดส่วนพื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

ภาพรวมธุรกิ จค้าปลีกปี 2557
ธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 มีมูลค่าตลาดประมาณ 3 ล้านล้านบาท ขยายตัวเล็กน้อยจากปี 2556 ทีม่ มี ูลค่า
ตลาดประมาณ 2.77 ล้านล้านบาท เป็ นผลมาจากมาตรการกระตุน้ การอุปโภคบริโภคจากรัฐบาลทีค่ าดว่าจะช่วยกระตุ้น
การใช้จ่ายภายในประเทศ ซึง่ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจค้าปลีกโดยตรง โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 ค้าปลีกในกลุ่มสินค้า
ทีไ่ ม่คงทน (Non-Durable goods) เช่น อาหารและเครื่องดื่ม มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้ มากกว่าค้าปลีกในกลุ่ม
สินค้าคงทน (Durable goods) เนื่องจากเป็ นสินค้าจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ประจาวัน ทีม่ รี าคาต่อหน่ วยไม่สงู และจะ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในช่วง High Season ในขณะทีก่ ารค้าปลีกสินค้าคงทน
ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ยังมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ จากการเริม่ ใช้ระบบทีวี
ดิจิตอล และราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมการส่งออกและการ
ท่องเทีย่ วทีฟ่ ้ืนตัวช้ากว่าทีค่ าด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟ้ื นตัวจากการชะลอตัวในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่าน
มา และการลดลงของราคาส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่เี กีย่ วเนื่องโดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารา ส่งผลให้
GDP ในปี 2557 ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1
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ทีม่ า : ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย

ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ในเดือนธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน 2557 เนื่องจาก
เนื่องจากการปรับลดลงของราคาน้ ามันทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ประหยัดค่าใช้จ่ายและทาให้มเี งินเหลือมากขึน้ ประกอบกับ
มาตรการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาลปี ใหม่สร้างจิตวิทยาในเชิงบวกให้กบั ผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวล
เกีย่ วกับราคาพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งออกและการท่องเทีย่ วทีย่ งั ฟื้ นตัวไม่เต็มที่ทาให้กาลังซือ้ โดยรวมยัง
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไม่มาก สาหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคมีการปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม
2557 เนื่องมาจากเศรษฐกิจไทยทีย่ งั คงไม่ฟ้ืนตัว ปญั หาราคาสินค้าเกษตรทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข และสภาวะการส่งออก
ทีป่ รับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี้ การเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็ นตัวแปรสาคัญ
ในการกระตุน้ การฟื้นตัวของการบริโภคในปี 2558 ในช่วงทีก่ ารส่งออกและการท่องเทีย่ วยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (CCI)
รายการ
ดัชนีความเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริโภค
ดัชนีความเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริโภค
ในปจั จุบนั
ดัชนีความเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริโภค
ในอนาคต

ปี 2557

ปี 2558

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

71.5

69.9

68.8

68.8

70.7

75.1

78.2

80.1

79.2

80.1

79.4

81.1

80.4

79.1

77.7

56.0

54.5

53.9

53.9

54.7

57.8

60.4

62.0

61.1

61.1

60.0

61.2

60.7

59.8

58.8

76.4

74.7

73.4

73.4

75.8

80.9

84.7

86.6

85.8

87.2

86.7

88.7

87.9

86.4

84.9

ทีม่ า : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ภาพรวมตลาดพืน้ ที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร
ตลาดพืน้ ทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากทีร่ ฐั บาลได้ออกนโยบาย
เพื่อกระตุน้ ความเชีอ่ มันและการใช้
่
จ่าย โดยเฉพาะพืน้ ทีค่ า้ ปลีกในรูปแบบของศูนย์การค้าชุมชนหรือคอมมูนิตม้ี อลล์
ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกาหนดเปิ ดภายในปี น้ีและบางโครงการ
เลื่อนการเปิ ดมาจากไตรมาสก่อน
พืน้ ทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบสามารถแบ่งออกได้เป็ น พืน้ ทีค่ า้ ปลีกใจกลางเมือง พืน้ ที่
ค้าปลีกรอบใจกลางเมือง ซึง่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณร้อยละ 22 และร้อยละ 25 ของพืน้ ทีค่ า้ ปลีกทัง้ หมด ตามลาดับ และพืน้ ที่
ค้าปลีกบริเวณกรุงเทพรอบนอก ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญทีส่ ุดมีพน้ื ที่ประมาณร้อยละ 53 ของพืน้ ทีค่ า้ ปลีกทัง้ หมด
โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของคอมมูนิตม้ี อลล์และศูนย์การขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต พาราไดซ์
พาร์ค และแฟชันไอส์
่
แลนด์ และเป็ นพื้น ที่ท่ีมีผู้ค นอยู่อ าศัย จ านวนมากโดยเฉพาะในแถบชานเมือง เช่ น เกษตร
นวมินทร์-รามอินทรา รังสิต-ลาลูกกา และพระราม 2 เป็ นต้น โดยมีโครงการที่อยู่อาศัย เกิดขึน้ ใหม่ จานวนมากเพื่อ
รองรับปริมาณผู้พกั อาศัย ที่ย้ายเข้าพื้นที่เพิม่ มากขึ้น ส่งผลให้พ้นื ที่ดงั กล่าวเป็ นกาลังซื้อสาคัญของพื้นที่ค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และเป็ นพืน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการค้าปลีกทุกรายให้ความสนใจ
พื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ จาแนกตามทาเลทีต่ งั ้

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

ในปี 2557 พืน้ ทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 6,881,000 ตร.ม.โดยมีพน้ื ที่
ค้าปลีกที่เปิ ดให้บริการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 ประมาณ 86,570 ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคอมมูนิต้มี อลล์โดยในปี
2558 คาดว่าจะมีพน้ื ทีค่ า้ ปลีกทีเ่ ปิ ดเพิม่ เติมอีกมากกว่า 1,400,000 ตร.ม. ซึง่ เป็ นโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือ
เป็ นโครงการที่เลื่อนการเปิ ดบริการจากปี ก่อน ทาให้ ณ สิน้ ปี 2558 คาดว่าจะมีพน้ื ที่คา้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบทัง้ หมดมากกว่า 8,200,000 ตร.ม.
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พื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

อัตราการเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกจาแนกตามทาเลทีต่ งั ้

อัตราการเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกจาแนกตามประเภท

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปจั จุบนั อัตราการเช่าพื้นที่ค้าปลีก ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง โดยร้านค้าและแบรนด์สนิ ค้าทัง้ ของต่างประเทศและของไทยต่างก็ตอ้ งการพืน้ ทีใ่ น
การขยายสาขาทัง้ ในศูนย์การค้าปจั จุบนั รวมทัง้ โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างทีจ่ ะเปิ ดให้ผเู้ ช่าสามารถจับจองพืน้ ที่
เช่าได้ล่วงหน้า และส่วนใหญ่จะมีผเู้ ช่ าจับจองพืน้ ทีเ่ ช่าจนเต็มก่อนทีโ่ ครงการจะสร้างเสร็จ โดยเมื่อวิเคราะห์อตั ราเช่า
พืน้ ทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบตามประเภทพบว่า มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 95 โดย
อัตราการเช่าเฉลีย่ ของซูเปอร์สโตร์และสเปเชีย่ ลตีส้ โตร์ มีอตั ราการเช่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เนื่องจากผูป้ ระกอบการใช้พน้ื ทีส่ ว่ น
ใหญ่ในโครงการและปล่อยพืน้ ทีส่ ว่ นน้อยให้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่น
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อัตราการเช่าพื้นทีป่ ลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ ณ ไตรมาส 4 ปี 2557

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

แนวโน้มค่าเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพฯ และพื้นทีโ่ ดยรอบ

อัตราค่าเช่าพื้นทีค่ า้ ปลีกในกรุงเทพฯ และพื้นทีโ่ ดยรอบ
ณ ไตรมาส 4 ปี 2557

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด

ตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปจั จุบนั ค่าเช่าเฉลีย่ ในทุกทาเลทัวกรุ
่ งเทพมหานครปรับตัวสูงขึน้ เรื่อยๆ จนค่อนข้าง
คงทีต่ งั ้ แต่ปลายปี 2556 โดยค่าเช่าในพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองมีค่าเช่าสูงทีส่ ดุ ในตลาดเฉลีย่ 2,600 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน
และมากกว่า 3,000 บาทต่อตร.ม.ต่อเดือน ในบางศูนย์การค้า เนื่องจากสภาพการเดินทางทีส่ ะดวกเพราะอยู่ตามแนว
ระบบขนส่งมวลชน รวมทัง้ รูปแบบโครงการและการออกแบบโครงการพื้นที่ค้าปลีกใจกลางเมืองที่โดดเด่นทีส่ ามารถ
เรียกให้ลกู ค้าให้เข้ามาใช้บริการได้
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แนวโน้ มธุรกิ จค้าปลีกในปี 2558
ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 จะมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่
คงทีม่ ากขึน้ ราคาน้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อน และนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐในการกระตุน้
กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคซึง่ ส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกโดยตรง รวมถึงการเร่งอัดกลยุทธ์ทาง การตลาดกันอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องของผู้ประกอบการ แต่ ยงั คงมีปจั จัยเชิงลบที่กระทบต่อธุรกิจค้าปลีก เช่น การฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจใน
ภาพรวมทีล่ ่าช้า ภาวะหนี้ครัวเรือนทีย่ งั อยู่ในระดับสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า รวมทัง้ ความวิตก
กังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ปญั หาค่าครองชีพ และราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลลบต่ อ กาลังซื้อ ของผู้บริโภค
โดยทัวไป
่ แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกไทยในอนาคตจึงยังคงขึ้นอยู่กบั ความสาเร็จของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของ
รัฐบาลเป็ นหลัก
นอกจากนี้ ความเชื่อมันและก
่
าลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคถือเป็ นตัวกาหนดทิศทางหลักของการขยายตัวของธุรกิจ
ค้าปลีก โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ว่า จะมีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องและจะ
ขยายตัวได้รอ้ ยละ 3.7 โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2-3 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเทีย่ ว ส่งผลให้ให้ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคปรับตัวดีขน้ึ ทาให้แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 น่าจะมีการขยายตัว
เพิม่ มากขึน้ ไปด้วย โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึง่ ขยายตัวเพียง
ร้อยละ 4.6 ในปี 2557 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 7-10 ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังถือเป็ น
อัตราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ทข่ี ยายตัวเฉลีย่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ทีม่ า: ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

สาหรับพื้นที่ค้าปลีก ในกรุงเทพมหานคร คาดว่าในปี 2558 จะมีพ้นื ที่ค้าปลีกเปิ ดเพิม่ เติมอีก ประมาณ
1,400,000 ตร.ม. ในขณะทีพ่ น้ื ทีค่ า้ ปลีกประมาณ 1,055,800 ตร.ม. มีกาหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2558 - 2560 โดยมี
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการเซ็นทรัลเวสต์เกต และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสท์ วิลล์ ของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
มีกาหนดเปิ ดในปี 2558โครงการ "เมกา นอร์ท" ย่านรังสิต และ "เมกา เวสต์ เวสต์” ย่านบางใหญ่ ของ บมจ.สยามฟิ ว
เจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษทั อิคาโน (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ มีกาหนดเปิ ดในปี 2559 โครงการดิ เอ็มควอเทียร์
และดิ เอ็มสเฟียร์ ย่านสุขมุ วิท ของกลุ่มเดอะมอลล์ ซึง่ จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2558-2560 นอกจากนี้ ยังมีโครงการเมกะ
โปรเจคทีน่ ่าสนใจ เช่น โครงการไอคอนสยาม ของกลุ่มบริษทั สยามพิวรรธน์ จากัด รวมกับ กลุ่มบริษทั แมกโนเลีย ควอ
ลิต้ี ดีเวล็อปเมนต์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านบาท มีพน้ื ทีค่ า้ ปลีกรวมมากกว่า
525,000 ตร.ม. ซึง่ จะเปิ ดให้บริการประมาณในปี 2560
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นอกจากนี้ สาหรับธุรกิจศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ทีม่ กี ารเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ปี ท่ี
ผ่านมา ในปี 2558 คาดการณ์ว่า ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนจะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะมีศนู ย์การค้าชุมชน
เกิดใหม่ประมาณ 30-50 แห่ง โดยเฉพาะบริเวณพืน้ ทีร่ อบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่า ในอนาคตศูนย์การค้า
ชุมชนจะมีการขยายตัวไปตามต่างจังหวัดมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ดี รูปแบบของโครงการทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทาเล
ทีต่ งั ้ ของศูนย์การค้าชุมชน และการบริหารจัดการให้ทนั กับไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลีย่ นแปลงไป รวมถึง
การท าการตลาดให้ต รงกับ ความต้อ งการของลูก ค้า เป็ น ป จั จัย สาคัญ ที่ท าให้โ ครงการศูน ย์ก ารค้า ชุ ม ชนประสบ
ความสาเร็จ
อุปทานในอนาคตของกรุงเทพมหานครและพื้นทีโ่ ดยรอบ

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากัด
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