บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1.

ภาพรวมและนโยบายการประกอบธุรกิ จ

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวน 1 ล้ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม
และสินค้ำเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษทั เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2543 จำกกำรเป็ นหน่วยงำนหนึ่งใน บริษทั เจ มำร์ท จำกัด
(มหำชน) (“เจมาร์ท”) ซึง่ ในขณะนัน้ เจมำร์ทได้ขยำยธุรกิจบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำโดยเริม่ เช่ำพืน้ ทีส่ ว่ นสินค้ำ
ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้ำเทคโนโลยีในศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซี จังหวัดนครปฐม เป็ นแห่งแรก ภำยใต้ช่อื “IT Junction”
เพื่อนำมำจัดสรรให้เช่ำต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมำธุรกิจบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำดังกล่ำวได้ขยำยตัว
ั บนั นอกจำกนี้ ในปี 2555 และปี 2557 บริษทั ได้ขยำยธุรกิจไปสูก่ ำรพัฒนำ
และเติบโตจนเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ในปจจุ
และบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน และศูนย์กำรค้ำชุมชน ตำมลำดับ
ปจั จุบนั ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก คือ 1) กำรบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยใน
ศูนย์กำรค้ำในส่วนสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้ำเทคโนโลยีเพื่อนำมำจัดสรรและให้เช่ำต่อกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ ภำยใต้ช่อื “IT Junction” 2) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน ภำยใต้ช่อื “J Market”
และ 3) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) ภำยใต้ช่อื “The Jas”
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1. กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำ
เทคโนโลยี ภำยใต้ช่อื “IT Junction”
บริษทั เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำ
เทคโนโลยีหรือพืน้ ทีข่ ำยสินค้ำทีม่ ศี กั ยภำพ เช่น บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำ บีทเี อส ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี เพื่อจัดสรรให้เช่ำต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยเริม่ ต้นจำกกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนกับ
ศูนย์กำรค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ซง่ึ เป็ นเจ้ำของพืน้ ที่ เช่น บิก๊ ซี เซ็นทรัล เพื่อนำมำปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรร
ให้เช่ำต่อกับลูกค้ำรำยย่อย พร้อมทัง้ ดูแล บริหำร จัดกำรพืน้ ทีด่ งั กล่ำวตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ เพื่อจัดเป็ นศูนย์จำหน่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม สินค้ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ หรือสินค้ำทีเ่ กีย่ วข้อง ภำยใต้ช่อื IT Junction
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีโครงกำรบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ IT Junction จำนวน 46 สำขำ
มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำรวม 10,484 ตร.ม. ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และจังหวัดสำคัญทัวประเทศไทย
่
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2. กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน ภำยใต้ช่อื “J Market”
ในปี 2555 บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะขยำยธุรกิจสูก่ ำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ
ตลำดทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน โดยบริษทั จะเช่ำทีด่ นิ และ/หรืออำคำรจำกเจ้ำของพืน้ ทีเ่ พื่อนำมำพัฒนำปรับปรุงตกแต่งก่อน
จัดสรรให้เช่ำต่อกับลูกค้ำรำยย่อยทีต่ อ้ งกำรเช่ำพืน้ ทีต่ ่อไป ภำยใต้ช่อื J Market โดยบริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำรโครงกำร
นำร่องตลำดชุมชมสำขำแรกที่ ตลำดอมรพันธ์ ย่ำนบำงเขน ตรงข้ำมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้ช่อื
“J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” และต่อมำในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำรโครงกำรนำร่องแห่งทีส่ องทีบ่ ริเวณ
เคหะธำนี 4 ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง ภำยใต้ช่อื “J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ”
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีจำนวนตลำดชุมชน ภำยใต้ช่อื J Market จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
J Market @ อมรพันธ์ เกษตร และ J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ มีพน้ื ทีร่ วม 6,490 ตร.ม.
3. กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน ภำยใต้ช่อื “The Jas”
บริษทั เริม่ ดำเนินกำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) แห่งแรก
ในโครงกำร “The Jas วังหิน” ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนลำดพร้ำว-วังหิน เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร โดยมีขนำดพืน้ ที่
โครงกำรทัง้ หมด 5 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ และมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำทัง้ หมดประมำณ 5,000 ตร.ม. โดยมีผเู้ ช่ำหลัก ได้แก่
Tops Market, Starbucks , Zen , MK Restaurant ซึง่ โครงกำรดังกล่ำวบริษทั เป็ นเจ้ำของทีด่ นิ สำหรับพัฒนำ
ศูนย์กำรค้ำเอง โดยเปิ ดให้บริกำรแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2557
นอกจำกนี้ บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร The Jas รำมอินทรำ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนลำดปลำเค้ำ
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ ซึง่ มีกำหนดเปิ ดประมำณไตรมำส 3 ของปี 2558 (รำยละเอียดตำมส่วนที่ 2.2.6 โครงกำร
ในอนำคต)
1.2. วิ สยั ทัศน์ และเป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
- มุ่งสูก่ ำรเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำ และเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
เพื่อชุมชนทีน่ ่ำอยูย่ งิ่ ขึน้
พันธกิ จ (Mission)
- เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำทีม่ สี ำขำมำกทีส่ ดุ ในประเทศ
- พัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ทีต่ อบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
- ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล และเอำใจใส่ต่อพนักงำน คู่คำ้ ผูถ้ อื หุน้ และสังคม
เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั มีเป้ำหมำยในกำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยีอ่นื ๆ ภำยใต้ช่อื “ IT Junction” โดยมุ่งเน้นกำรขยำยพืน้ ทีเ่ ช่ำในศูนย์กำรค้ำทีม่ ี
ศักยภำพทัง้ ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด นอกจำกนี้ บริษทั ได้ขยำยธุรกิจเพิม่ เติมอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ตลำดชุมชน ภำยใต้ช่อื “J Market” และรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน ภำยใต้ช่อื “The Jas”
ปจั จุบนั บริษทั มีพน้ื ทีเ่ ช่ำรวมทัง้ สิน้ 21,974 ตร.ม. บริษทั มีแผนจะเพิม่ พืน้ ทีเ่ ช่ำทัง้ 3 รูปแบบ (IT Junction,
J Market และ The Jas) โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยจำนวนพืน้ ทีเ่ ช่ำให้มำกกว่ำ 100 สำขำ ภำยใน 5 ปี โดยมี
แนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังนี้
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1. ขยำยธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้ำเทคโนโลยี
ั บนั ของศูนย์กำรค้ำ รวมถึงกำรขยำยสำขำของศูนย์กำรค้ำในอนำคต โดยพิจำรณำ
ให้ครอบคลุมสำขำปจจุ
ทำเล ทีต่ งั ้ และศักยภำพของศูนย์กำรค้ำ รวมทัง้ วิเครำะห์อตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของแต่ละโครงกำร
ก่อนกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน
2. ลงทุนเพิม่ เติมในรูปแบบตลำดชุมชน และศูนย์กำรค้ำชุมชน โดยพิจำรณำจำกทำเล ทีต่ งั ้ และศักยภำพของ
ทีด่ นิ รวมทัง้ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
1.3. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี้
ปี

พัฒนาการที่สาคัญ

2543

- เจมาร์ทเริม่ ต้นธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี จากการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนของ
ศูนย์การค้า บิก้ ซี จังหวัดนครปฐม เพื่อนามาปรับปรุงและจัดสรรให้ลกู ค้ารายย่อยเช่า
ภายใต้ช่อื “IT Junction” จากนัน้ เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าใน
ลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 เจมาร์ท มีจานวนสาขา IT Junction
เพิม่ ขึน้ เป็ น 26 สาขาทัวประเทศ
่
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ก่อนการจัดตัง้ บริษทั )
เจมาร์ทมีสาขา IT Junction ทัง้ หมด 28 สาขาทัวประเทศ
่
- เดือนมกราคม 2555 เจมาร์ท จัดตัง้ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (“บริษทั ”)
ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 5 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
10 บาท/หุน้ เพื่อดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี เดียวกัน
เจมาร์ทปรับโครงสร้างธุรกิจโดยโอนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมด
ให้แก่บริษทั
- เดือนกันยายน 2555 บริษทั เริม่ โครงการนาร่องตลาดชุมชนแห่งแรกทีต่ ลาดอมรพันธ์
ถนนพหลโยธิน ย่านบางเขน ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื
“J Market @ อมรพันธ์ เกษตร”
- บริษทั มีจำนวนสำขำ IT Junction เพิม่ ขึน้ เป็ น 42 สำขำทัวประเทศ
่

2555

2556
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ปี
2557

พัฒนาการที่สาคัญ
-

-

-

เดือนเมษายน 2557 บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด และเปลีย่ นชื่อเป็ น
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (par)
จากเดิม 10 บาท/หุน้ เป็ น 1 บาท/หุน้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 320.39 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็ น 370.39 ล้านบาท โดยมีมติให้จดั สรรหุน้ เพิม่ ทุน
ทีอ่ อกใหม่ จานวน 320.39 ล้านหุน้ ดังนี้
(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ จานวน 200 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วน(Right Offering) ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ใน
วันที่ 26 เมษายน 2556
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ จำนวน 120.39 ล้ำนบำท ให้เสนอขำยดังนี้
(ก) จานวน 48.156 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเจมาร์ทตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) และ
(ข) จานวน 72.234 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
โดยในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจากการจองซือ้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมของเจมาร์ท
ตามข้อ (ก) ให้เสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนตามข้อ (ข)
เดือนพฤษภาคม 2557 บริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำรโครงกำรนำร่องตลำดชุมชนแห่งทีส่ องที่
บริเวณ หมูบ่ ำ้ นเคหะธำนี 4 ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง ภำยใต้ช่อื “J Market
รำษฏร์พฒ
ั นำ
เดือนพฤศจิกายน 2557 บริษทั เปิ ดตัวโครงกำร “The Jas วังหิน” ซึง่ เป็ นโครงกำรพัฒนำ
และบริหำรพืน้ ทีศ่ นู ย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบริษทั

1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย
1.5. ความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
บ ริ ษั ท เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ใ น ก ลุ่ ม เ จ ม ำ ร์ ท ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บ ริ ษั ท เ จ ม ำ ร์ ท จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น )
บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จำกัด (มหำชน) (“JMT”) บริษทั เจมำร์ท โฮลดิง้ จำกัด (“J Holding”) และ
บริษทั โดยเจมำร์ทเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ร้อยละ 67.5 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้
ส ำหรั บ ในด้ ำ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ห ำร จั ด กำรพื้ น ที่ เ ช่ ำ ภำยในศู น ย์ ก ำรค้ ำ ในส่ ว น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ำเทคโนโลยี และมีรำยได้หลักมำจำกำรให้เช่ำพืน้ ที่ ในขณะทีเ่ จมำร์ทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี ผ่ำนร้ำนค้ำของเจมำร์ท JMT ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตำมเร่งรัด
หนี้ และบริหำรหนี้ด้อยคุณภำพ และให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ และ J Holding ประกอบธุรกิจกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเจมำร์ทเป็ นหลัก บริษทั ในกลุ่มเจมำร์ทจึงไม่มคี วำมสัมพันธ์หรือแข่งขันกันในด้ำนธุรกิจ
กับบริษทั อย่ำงไรก็ดี บริษทั และเจมำร์ทมีรำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญ คือ รำยกำรเช่ำพืน้ ที่ของบริษทั เพื่อขยำยสำขำของ
เจมำร์ท ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและมีอตั รำค่ำเช่ำเทียบเคียงได้กบั อัตรำตลำดทัวไป
่ (รำยละเอียดตำม
ส่วนที่ 2.3.14 รำยกำรระหว่ำงกัน) ทัง้ นี้ โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มเจมำร์ท สรุปได้ดงั นี้
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บมจ. เจ มาร์ท /1
75%

100%

บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส /1
100%
บริ ษทั เจ เอ็ม ที พลัส จากัด

บริ ษทั เจมาร์ท โฮลดิ้ ง จากัด
40%

67.5% /2

บริ ษทั

บริ ษทั เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จากัด

100%
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เจ จากัด
100%
บริ ษทั เจเอ็มที อิ นชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด

หมำยเหตุ

/1
/2

เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อน IPO เจมำร์ทถือหุน้ บริษทั ทัง้ หมด โดยภำยหลังกำรเสนอขำย IPO รวมถึงกำรจัดสรรหุน้
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยของเจมำร์ทตำมสัดส่วน (Pre-Emptive Rights) เจมำร์ทจะถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 67.5
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