บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) นักลงทุน
ั ยควำมเสีย่ ง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้
ควรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลปจจั
ปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีป่ ระเมินจำกสถำนกำรณ์ปจั จุบนั ทัง้ นี้ อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ
ั บนั ไม่มผี ลกระทบในสำระสำคัญต่อ
ทีบ่ ริษทั ไม่อำจทรำบได้ในปจั จุบนั หรือเป็ นควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั พิจำรณำว่ำในปจจุ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ควำมเสีย่ งทีอ่ ำ้ งอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็นข้อมูลทีไ่ ด้มำจำก
หน่วยงำนของรัฐและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ ซึง่ บริษทั ไม่ได้ตรวจทำนข้อมูลดังกล่ำว ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั แบ่งเป็ น กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์เสริมและสินค้ำเทคโนโลยี (IT Junction) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (The Jas)
และกำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน (J Market) ซึง่ มีปจั จัยควำมเสีย่ งในแต่ละธุรกิจและแนวทำงในกำร
ป้องกันควำมเสีย่ ง ดังนี้
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสิ นค้า
เทคโนโลยี (IT Junction)
1.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิ จ
บริษทั มีควำมเสีย่ งจำกกำรทีผ่ ปู้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี
เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่มำกนักและมีโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ซึง่ ผูท้ เ่ี ข้ำมำแข่งขันอำจเป็ น
ศุนย์กำรค้ำซึง่ เป็ นเจ้ำของพืน้ ที่ หรือเจ้ำของพืน้ ทีใ่ นโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งอำจทำให้บริษทั เผชิญกับกำรแข่งขันที่
สูงและอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
บริษทั เห็นว่ำควำมเสีย่ งข้ำงต้นจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั มำกนัก เนื่องจำกกำรเข้ำมำทำธุรกิจดังกล่ำว
นอกเหนือจำกกำรมีทงั ้ เงินทุนและพืน้ ทีแ่ ล้ว สิง่ สำคัญอีกประกำรหนึ่งทีจ่ ะทำให้ธุรกิจประสบควำมสำเร็จ คือ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรพืน้ ที่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูใ้ ห้เช่ำพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ำรำยย่อย รวมถึงควำมสัมพันธ์
กับผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนทีซ่ ง่ึ มีสว่ นสำคัญในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ซึง่ บริษทั เองเป็ น
ผูท้ ม่ี ปี ระสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม
และสินค้ำเทคโนโลยี มำกกว่ำ 10 ปี รวมทัง้ มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ทัง้ เจ้ำของพืน้ ที่ ผูเ้ ช่ำรำยย่อยและผูผ้ ลิต
และผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำโดยตลอด
1.1.2

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่
บริษทั ดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำโดยกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในศูนย์กำรค้ำ
และนำมำให้ผปู้ ระกอบกำรรำยย่อยเช่ำพืน้ ทีต่ ่อ โดยสัญญำเช่ำพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของบริษทั จะเป็ นสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี ดังนัน้ หำกเจ้ำของพืน้ ทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้บริษทั ต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีก่ อ็ ำจจะส่งผลกระทบ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ได้
เพื่อลดควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำว บริษทั ได้เจรจำร่วมกับเจ้ำของพืน้ ทีร่ ำยใหญ่และได้รบั หนังสือ
แจ้งควำมจำนงจำกเจ้ำของพืน้ ทีร่ ำยใหญ่ทจ่ี ะให้บริษทั ต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีไ่ ด้อกี 2 ครำวๆ ละ 3 ปี ต่อเนื่องจำก
สัญญำฉบับปจั จุบนั ทำให้บริษทั สำมำรถต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีใ่ นปจั จุบนั ต่อไปได้อกี อย่ำงน้อย 6 ปี ประกอบกับ
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จำกควำมสำเร็จในกำรบริหำรพืน้ ทีท่ ผ่ี ่ำนมำของบริษทั และกำรเป็ นคู่คำ้ ทีด่ กี บั เจ้ำของพืน้ ทีม่ ำโดยตลอดกว่ำ
10 ปี ทำให้บริษทั มีควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ บริษทั ยังได้ขยำยธุรกิจไปยังยังธุรกิจ
พัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน (J Market) และศูนย์กำรค้ำชุมชน (The Jas) เพื่อเป็ นกำรลด
ควำมเสีย่ งอีกทำงหนึ่ง
1.1.3

ความเสี่ยงเรือ่ งการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ให้เต็มพืน้ ที่โครงการ
ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยนับเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักของธุรกิจบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี (IT Junction) หำกโครงกำรใดทีม่ อี ตั รำกำรเช่ำพืน้ ทีต่ ่ำ
จะทำให้ภำพรวมของทัง้ โครงกำรไม่เป็ นทีน่ ่ำสนใจ และจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
และของบริษทั
บริษทั เห็นว่ำควำมเสีย่ งดังกล่ำวจะไม่น่ำจะส่งผลกระทบกับบริษทั เนื่องจำกบริษทั มีช่องทำงในกำรจัดหำ
ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีห่ ลำยช่องทำง เช่น ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ ของบริษทั หรือส่งข่ำวสำรไปยังลูกค้ำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีเ่ ดิม
ของบริษทั โดยเฉพำะกลุ่มผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยทัวไป
่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนิตบิ ุคคลขนำดเล็ก หรือบุคคลธรรมดำทีเ่ ปิ ด
ร้ำนค้ำย่อย สำหรับขำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์เสริม โดยทีผ่ ่ำนมำบริษทั มีผเู้ ช่ำพืน้ ทีท่ ม่ี กี ำรเช่ำพืน้ ที่
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 81 ของจำนวนผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ประกอบกับสินค้ำประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้ำเทคโนโลยียงั คงเป็ นสินค้ำทีม่ คี วำมต้องกำรเพิม่ มำกขึน้ ทุกปี สง่ ผลให้รำ้ นค้ำรำยย่อย
ทีต่ อ้ งกำรจำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวมีจำนวนเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน นอกจำกนี้ ก่อนกำรตัดสินใจเช่ำพืน้ ทีบ่ ริษทั จะ
ทำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรโดยพิจำรณำจำกทัง้ ทำเลทีต่ งั ้ ศักยภำพของพืน้ ที่ และ
วิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร รวมทัง้ อัตรำผลตอบแทนก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงกำร

1.1.4

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชาระค่าเช่าพืน้ ที่และค่าบริการของโครงการต่างๆ
รำยได้หลักในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นรำยได้ค่ำเช่ำทีไ่ ด้จำกผูเ้ ช่ำรำยย่อย ดังนัน้ ในกำร
รับชำระค่ำเช่ำพืน้ ทีจ่ งึ อำจต้องอำศัยกำรติดตำมและทวงถำมกำรชำระหนี้ให้ตรงตำมกำหนดมำกกว่ำกลุ่มผูเ้ ช่ำ
ทีเ่ ป็ นกิจกำรขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ทม่ี แี บรนด์สนิ ค้ำเป็ นของตนเอง ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำรำยย่อยไม่
สำมำรถชำระค่ำเช่ำได้ตำมกำหนดระยะเวลำก็อำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนของบริษทั ได้
เพื่อลดควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำว บริษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรชำระเงินค่ำเช่ำ รวมทัง้ กำรติดตำม
และทวงถำมกำรชำระหนี้อย่ำงชัดเจน พร้อมทัง้ มีกำรสือ่ สำรให้ผเู้ ช่ำทุกฝำ่ ยได้รบั ทรำบ โดยกำหนดให้ผเู้ ช่ำ
ต้องชำระค่ำเช่ำภำยในวันที่ 5 ของเดือน โดยจำกข้อมูลในปี 2555-2556 และไตรมำส 3 ปี 2557 พบว่ำ
บริษทั มีลกู หนี้ ค้ำงชำระเกินกำหนดเพียงเล็กน้อย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.33 ร้อยละ 1.16 และร้อยละ 0.51
ของรำยได้ค่ำเช่ำในปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือน ปี 2557 ตำมลำดับ
รำยละเอียด
รำยได้คำ่ เช่ำ
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- หนี้คำ้ งชำระไม่เกิน 3 เดือน
- ค้ำงชำระ 3-6 เดือน
- ค้ำงชำระ 6-12 เดือน
- ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน

31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
203.84 100% 337.91 100%
2.71
1.33% 3.90
1.16%
1.82
0.89% 3.77
1.12%
0.57
0.28% 0.013 <0.01%
0.32
0.16% 0.12
0.04%
-
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งวด 9 เดือน ปี 2557
ล้ำนบำท
%
310.34
100%
1.58
0.51%
1.22
0.39%
0.351
0.11%
0.008
<0.01%
0.11
0.04%
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นอกจำกนี้ ในกำรทำสัญญำให้เช่ำพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ำแต่ละครัง้ บริษทั จะเรียกเก็บเงินประกันสัญญำเช่ำจำก
ผูเ้ ช่ำ ตำมอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งอีกทำงหนึ่ง เช่น สัญญำเช่ำ 1 ปี เงินมัดจำ 3 เดือน
หรือ สัญญำเช่ำ 3 ปี เรียกเก็บเงินมัดจำ 6 เดือน เป็ นต้น
1.1.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริโภค
กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสือ่ สำรในปจั จุบนั ส่งผลให้อตั รำกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพิม่ มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรใช้บริกำรสังซื
่ อ้ สินค้ำออนไลน์
ซึง่ เติบโตอย่ำงมำกตัง้ แต่ปี 2554 โดยตลำดค้ำปลีกอีคอมเมิรซ์ (B2C - E-Commerce) มีมลู ค่ำเพิม่ ขึน้
จำก 99,000 ล้ำนบำท ในปี 2554 เป็ น 121,000 ล้ำนบำท ในปี 2556 และคำดกำรณ์ว่ำในอนำคตตลำด
ค้ำปลีกอีคอมเมิรซ์ จะเติบโตเพิม่ ขึน้ ตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของคนไทยทีเ่ พิม่ มำกขึน้
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรค้ำปลีกหลำยรำยได้พฒ
ั นำรูปแบบกำรช้อปปิ้ งออนไลน์มำกขึน้ เพื่อให้เข้ำกับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบให้ปริมำณผูเ้ ข้ำใช้บริกำรใน IT Junction ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในศูนย์กำรค้ำลดน้อยลง
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกโทรศัพท์มอื ถือเป็ นสินค้ำทีม่ มี ลู ค่ำต่อชิน้ ค่อนข้ำงสูง และต้องมีขนั ้ ตอนในกำร
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำก่อนซือ้ ผูซ้ อ้ื สินค้ำประเภทดังกล่ำวโดยเฉพำะในประเทศไทยจึงยังคงมีควำม
ต้องกำรซือ้ สินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำมำกกว่ำทีจ่ ะใช้บริกำรสังซื
่ อ้ สินค้ำออนไลน์ ส่งผลให้กำรเติบโตของกำรใช้บริกำร
ซือ้ สินค้ำออนไลน์ไม่ผลกระทบต่อบริษทั มำกนัก

1.1.6

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบริษทั แม่ในการทาธุรกิ จ IT Junction
ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและ
สินค้ำเทคโนโลยี (IT Junction) เริม่ ดำเนินกำรโดย บริษทั เจ มำร์ท จำกัด (มหำชน) (“เจมาร์ท”) ซึง่ เป็ น
บริษทั แม่ของบริษทั โดยเดิมเจมำร์ทเป็ นผูต้ กลงจัดหำพืน้ ทีเ่ ช่ำในศูนย์กำรค้ำ รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั หำผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
รำยย่อยเพื่อเช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำร บริษทั จึงอำจถูกมองได้ว่ำมีควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงเจมำร์ทในกำรทำธุรกิจ
IT Junction
อย่ำงไรก็ดี หลังจำกกำรก่อตัง้ บริษทั ในปี 2555 เจมำร์ทได้โอนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรพืน้ ที่
เช่ำทัง้ หมดให้แก่บริษทั ซึง่ รวมถึงบุคคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในธุรกิจดังกล่ำว ประกอบกับควำมสำเร็จ
ในกำรบริหำรธุรกิจ IT Junction ของบริษทั ทัง้ ในด้ำนรำยได้และจำนวนสำขำทีม่ กี ำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ภำยหลังจำกปี 2555 บริษทั จึงเห็นว่ำบริษทั ไม่ได้พง่ึ พิงบริษทั แม่และมีควำมสำมำรถบริหำรงำนธุรกิจ
IT Junction อย่ำงเป็ นอิสระ และทำให้จำนวนสำขำและรำยได้ของ IT Junctionเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

ธุรกิ จพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas) และตลาดชุมชน (J Market)
1.1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
เนื่องจำกในกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (The Jas) ต้องใช้
เงินลงทุนต่อโครงกำรค่อนข้ำงสูง และต้องใช้ระยะเวลำคืนทุนนำนพอสมควร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
บริษทั อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร The Jas 2 โครงกำร คือ โครงกำร The Jas วังหิน และโครงกำร The Jas
รำมอินทรำ ซึง่ ทัง้ 2 โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและยังไม่มผี ลประกอบกำรในเชิงพำณิชย์
ดังนัน้ หำกกำรพัฒนำและก่อสร้ำงโครงกำร The Jas ล่ำช้ำหรือหยุดชะงัก หรือต้องใช้ตน้ ทุนโครงกำร
เช่น เงินลงทุน และต้นทุนทำงกำรเงิน เป็ นต้น มำกกว่ำทีก่ ำหนดไว้ (Cost Overrun) หรือผลตอบแทนจำกกำร
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ดำเนินกำรโครงกำรไม่เป็ นไปตำมแผนงำนทีบ่ ริษทั ประเมินไว้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกสภำพกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงหรือ
ปจั จัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ ก็อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั
บริษทั ได้เล็งเห็นควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงพยำยำมลดควำมเสีย่ งโดยก่อนเริม่ พัฒนำโครงกำรบริษทั
มีกำรศึกษำและประเมินควำมเป็ นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร ซึง่ รวมถึงควำมเหมำะสมของทำเลทีต่ งั ้
จำนวนประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผูบ้ ริโภคและคู่แข่งบริเวณโดยรอบโครงกำร
และจะมีกำรประยุกต์ใช้แผนกำรตลำดและแผนธุรกิจให้เหมำะสมกับแต่ละโครงกำร นอกจำกนี้ ในกำรทำ
สัญญำเช่ำพืน้ ทีโ่ ครงกำรบริษทั จะทำสัญญำเช่ำในลักษณะระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปี เพื่อให้ผเู้ ช่ำพืน้ ทีเ่ ช่ำพืน้ ที่
กับบริษทั อย่ำงต่อเนื่อง
ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อดาเนิ นโครงการใหม่
ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall)
ปจั จัยทีส่ ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ คือ ทีด่ นิ ทัง้ ในด้ำนทำเลทีต่ งั ้ และรำคำกำรในกำรจัดหำทีด่ นิ โดยเฉพำะกำร
จัดหำทีด่ นิ ทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีควำมเป็ นไปได้ในกำรดำเนินธุรกิจอำจเป็ นไปด้วยควำมยำกลำบำก ประกอบ
กับในกำรจัดหำทีด่ นิ จำเป็ นต้องมีกำรเจรจำต่อรองกับเจ้ำของทีด่ นิ ในกำรขอซือ้ หรือเช่ำทีด่ นิ เพือ่ ให้ได้ระยะเวลำ
ในกำรเช่ำและรำคำทีเ่ หมำะสม นอกจำกนัน้ ด้วยสภำพในปจั จุบนั ทีม่ กี ำรขยำยของพืน้ ทีท่ พ่ี กั อำศัยไปในกรุงเทพ
รอบนอก และกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงของผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรทีพ่ กั อำศัยและผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ ใน
รูปแบบ ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือศูนย์กำรค้ำชุมชน หรือแม้กระทังโมเดิ
่
รน์ เทรด ก็อำจจะส่งผลกระทบให้บริษทั
มีควำมเสีย่ งจำกกำรหำทีด่ นิ เพือ่ ดำเนินโครงกำรใหม่เพิม่ ขึน้
ั บนั บริษทั มีช่องทำงใน
บริษทั ได้เล็งเห็นควำมเสีย่ งดังกล่ำว และมีมำตรกำรลดควำมเสีย่ งโดยในปจจุ
กำรจัดหำทีด่ นิ โดยกำรสำรวจของแผนกพัฒนำธุรกิจ และนำยหน้ำทีด่ นิ นอกจำกนัน้ เมื่อแผนกพัฒนำธุรกิจ
รับทรำบข้อเสนอเงื่อนไขเบือ้ งต้นและนำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำแล้ว บริษทั จะป้องกันควำมเสีย่ งด้วย
กำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MoU) กับเจ้ำของทีด่ นิ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้ำของทีด่ นิ เจรจำกับผูอ้ ่นื ทีส่ นใจ
บริษทั จะพยำยำมไม่เสนอรำคำแข่งเพื่อให้ได้มำซึง่ ทีด่ นิ กับผูป้ ระกอบหลำยอื่น เนื่องจำกหำกรำคำทีด่ นิ สูงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรำผลตอบแทนของโครงกำร

1.1.8

ความเสี่ยงเนื่ องจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นอกจำกทีด่ นิ ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักแล้ว รำคำวัสดุก่อสร้ำง
ก็นบั เป็ นต้นทุนทีม่ คี วำมสำคัญเช่นกัน โดยรำคำวัสดุก่อสร้ำงจะผันแปรไปตำมภำวะรำคำน้ำมันและปจั จัยทำง
เศรษฐกิจอื่นๆ ซึง่ เป็ นปจั จัยภำยนอกทีผ่ ปู้ ระกอบกำรธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถควบคุมได้
เพื่อลดควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำว บริษทั จึงมีมำตรกำรในกำรควบคุมและลดควำมเสีย่ งอันเกิดจำก
กำรผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำงอย่ำงรัดกุม โดยในกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงโครงกำรบริษทั ได้กำหนด
รูปแบบ ประเภท และลักษณะของวัสดุก่อสร้ำงเพื่อให้ผรู้ บั เหมำประเมินรำคำค่ำก่อสร้ำงทัง้ โครงกำร ดังนัน้
หำกในภำยหลังรำคำวัสดุก่อสร้ำงมีกำรเปลีย่ นแปลง ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรบริหำรต้นทุน
ดังกล่ำว

1.1.9

1.1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุคลากร/ทีมที่ปรึกษา
เนื่องจำกในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทงั ้ ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall)
และตลำดชุมชน จำเป็ นต้องอำศัยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ
เช่น กำรออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง กำรจัดหำผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ และกำรบริหำรโครงกำรพืน้ ทีส่ ว่ นกลำง เป็ นต้น
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ในกำรพัฒนำโครงกำรแต่ละโครงกำรบริษทั จึงได้วำ่ จ้ำงทีมปรึกษำ ได้แก่ ทีมงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง ทีมสถำปนิก
และทีมงำนด้ำนกำรขำย ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบกำรณ์ในแต่ละด้ำนเพื่อดำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้กบั บริษทั
ซึง่ หำกในอนำคตบริษทั ไม่ได้ว่ำจ้ำงทีมทีป่ รึกษำแล้วก็อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ได้
บริษทั ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงดังกล่ำว จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรคัดเลือกบริษทั
ทีป่ รึกษำโครงกำร ทัง้ ทำงด้ำนสถำปนิก ด้ำนวิศวกร และด้ำนงำนขำย และให้แผนกพัฒนำธุรกิจและ
แผนกกำรตลำดของบริษทั ทำงำนควบคู่กบั ทีมทีป่ รึกษำเพื่อพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถ และเพือ่ ให้พนักงำน
ของบริษทั สำมำรถปฏิบตั งิ ำนทดแทนทีมทีป่ รึกษำได้ในอนำคต
1.2

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1.2.1 ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ อื หุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เจมำร์ท เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในบริษทั ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั โดยภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ เจมำร์ทยังคงถือหุน้
ร้อยละ 67.50 ของทุนชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ซึง่ สัดส่วนกำรถือ
หุน้ ดังกล่ำวส่งผลให้เจมำร์ท สำมำรถควบคุมมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
แต่งตัง้ กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นทีต่ อ้ งได้รบั เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้
รำยอื่นของบริษทั อำจมีควำมเสีย่ งในกำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รำยใหญ่
เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจน และโปร่งใส และมีกำรกำหนด
มำตรกำรกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำร รวมถึงบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ซึง่ บุคคลดังกล่ำวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรอนุมตั ริ ำยกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ กำรจัดให้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีม่ คี วำมเป็ นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมันใจให้
่
ผถู้ อื หุน้ ว่ำ
จะสำมำรถสอบทำนกำรทำงำนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยได้ในระดับหนึ่ง
รวมทัง้ ช่วยในกำรกลันกรองเรื
่
่องต่ำงๆ ในกำรนำเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
1.2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งความช่วยเหลือทางการเงิ นจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ในกำรประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ บริษทั ได้รบั ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกเจมำร์ท
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในรูปของกำรให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และกำรค้ำประกันเงินกูเ้ พื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของ
บริษทั ในส่วนกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรค้ำชุมชน The Jas (รำยละเอียดเพิม่ เติมตำมส่วนที่ 2.3.14 ห้วข้อที่ 14.2
รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน) บริษทั จึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
จำกเจมำร์ท และหำกในอนำคตบริษทั ไม่ได้รบั บริกำรหรือควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำส 2 ปี 2557 บริษทั ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื จำกเจมำร์ททัง้ จำนวนแล้ว
และอยู่ระหว่ำงกำรขอหนังสือยืนยันจำกทำงธนำคำรทีจ่ ะให้เจมำร์ทปลดภำระค้ำประกันเงินกูข้ องบริษทั
ทัง้ หมดภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทำให้บริษทั ไม่มคี วำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิง
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกผูถ้ อื หุน้ ใหญ่อกี ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั คำดว่ำหำกกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน
และกำรนำหุน้ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ของบริษทั แล้วเสร็จ บริษทั ก็จะมีช่องทำงในกำร
บริหำรสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนหรือระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำร
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ทำให้ไม่เกิดกำรพึง่ พิงในลักษณะดังกล่ำวอีก อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตบริษทั มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กจ็ ะเป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ และ
มีอตั รำดอกเบีย้ เป็ นไปตำมอัตรำตลำด
1.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษทั อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
บริษทั มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขออนุญำตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้เกณฑ์
กำไรสุทธิ ซึง่ ได้ย่นื คำขอให้รบั หุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 
ทัง้ นี้ บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั
ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่ำ บริษทั มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทีส่ ำมำรถจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำยย่อย ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ผลของกำรเสนอขำยหุน้
ต่อประชำชน บริษทั จึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้หนุ้ ของบริษทั
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษทั ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้

1.4

ความเสี่ยงจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรหรือสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นสามัญของเจมาร์ท
จากการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจำกสัดส่วนกำไรของบริษทั มีนยั สำคัญต่อกำไรของเจมำร์ท คือ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 25
ของกำไรสุทธิของเจมำร์ทสำหรับงวด 9 เดือนปี 2557 กำรนำหุน้ ของบริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(Spin-Off) โดยกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 120,390,000 หุน้ ส่งผลให้เจมำร์ทมีสว่ นแบ่งกำไรหรือสิทธิ
ในกำรออกเสียงในบริษทั ลดลงจำกเดิมร้อยละ 100 เหลือไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 67.50 หรือคิดเป็ นอัตรำลดลงไม่เกิน
กว่ำ ร้อยละ 32.50 ของทุนชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภำยหลังกำรเพิม่ ทุนและเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
ซึง่ เปรียบเสมือนผูถ้ อื หุน้ สำมัญของเจมำร์ทมีสว่ นแบ่งกำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทั ลดลงในสัดส่วน
เดียวกัน คือ ไม่เกินกว่ำร้อยละ 32.50 ของทุนชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภำยหลังกำรเพิม่ ทุนและเสนอขำย
หุน้ สำมัญในครัง้ นี้
อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็ นกำรชดเชยกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทั ของเจมำร์ท
ในระดับหนึ่ง ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 จึงได้มี
มติอนุมตั ใิ ห้บริษทั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนรวมไม่เกิน 48,160,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
40 ของจำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกรำยของเจมำร์ทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
(Pre-emptive Rights) เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ของเจมำร์ทสำมำรถใช้สทิ ธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ดังกล่ำว เพื่อลดผลกระทบจำกกำรลดลงในส่วนแบ่งกำไรหรือกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม ทัง้ นี้ รำคำทีจ่ ะทำ
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเจมำร์ทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จะเป็ นรำคำเดียวกับทีเ่ สนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชน (รำยละเอียดตำมส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ ) โดย
คณะกรรมกำรของเจมำร์ทจะเป็นผูก้ ำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เจมำร์ทเพื่อกำหนดรำยชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิ
และอัตรำส่วนกำรจัดสรรต่อไป
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