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6.

โครงการในอนาคต

บริษทั มีแผนในกำรขยำยจำนวนโครงกำรเพิม่ เติมสำหรับทัง้ 3 ธุรกิจหลักของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
(1) กำรบริหำรพืน้ ทีข่ องห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนสินค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้ำเทคโนโลยี
(“IT Junction”) (2) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลำดชุมชน (“J Market”) และ (3) กำรพัฒนำและบริหำรพืน้ ที่
ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (“The Jas”) โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดได้ดงั นี้
1. การบริหารพืน้ ที่โครงการ IT Junction
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีโครงกำร IT Junction ทัง้ หมด 46 โครงกำร คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ำ
รวม 10,484 ตรม. กระจำยตัวอยู่ในทุกภูมภิ ำคของประเทศไทย โดยบริษทั ได้ตงั ้ เป้ำในกำรขยำยจำนวนโครงกำร IT
Junction เพิม่ ขึน้ ประมำณปี ละ 8 สำขำ โดยมีเงินลงทุนโดยเฉลีย่ ต่อสำขำประมำณ 2 ล้ำนบำทต่อโครงกำร คิดเป็ นเงิน
ลงทุนเพื่อขยำยโครงกำรประมำณ 16 ล้ำนบำทต่อปี
2. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่โครงการ J Market
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีโครงกำร J Market ทัง้ หมด 2 โครงกำร คิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวม
6,980 ตร.ม. ซึง่ โครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรนำร่องเพื่อศึกษำรูปแบบทีเ่ หมำะสมในกำรดำเนินกำรโครงกำร
J Market และหำกโครงกำรนำร่องประสบควำมสำเร็บริษทั จะมีแผนกำรในกำรขยำยโครงกำร J Market เพิม่ เติมอีกซึง่
คำดว่ำจะใช้เงินลงทุนประมำณ 5 ล้ำนบำทต่อโครงกำร โดยภำยในปี 2557 บริษทั กำลังจะเปิ ดตัวโครงกำร J Market
เพิม่ ขึน้ อีก 1 โครงกำร คือ โครงกำร J Market ไทรม้ำ ตัง้ อยูบ่ ริเวณตำบล ไทรม้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่โครงการ The Jas
ปจั จุบนั บริษทั มีโครงกำร The Jas ทัง้ สิน้ 1 โครงกำร คือ โครงกำร The Jas วังหิน ซึง่ เริม่ เปิ ด
ดำเนินกำรแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำร The Jas เพิม่ เติมอีก 1 โครงกำร
คือ โครงกำร The Jas รำมอินทรำ ซึง่ คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร้จพร้อมเปิ ดบริกำรประมำณไตรมำส 3 ปี 2558
โดยมีรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
รายละเอียดโครงการ The JAS รามอิ นทรา
ทีต่ งั ้

ถนนลำดปลำเค้ำ เขตบำงเขน กทม.

ขนำดพืน้ ที่

9-1-3.4 ไร่

ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำ (ตร.ม.)

10,000 ตร.ม.

รำยละเอียดโครงกำร

โครงกำร The Jas รำมอินทรำ เป็ นศูนย์กำรค้ำชุมชน
(Community Mall) ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด (Open
Shopping Center) แห่งทีส่ อง ของทำงบริษทั
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จุดเด่นของโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร

ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรทีร่ ำยล้อมไปด้วยทีพ่ กั อำศัย ทีม่ กี ำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในส่วนโครงกำรหมู่บำ้ น และ
คอนโดมิเนียม อีกทัง้ ยังใกล้กบั สถำนศึกษำ และสถำนี
รถไฟฟ้ำสำยสีชมพู ซึง่ จะเกิดขึน้ ในอนำคต โดยโครงกำรจะมี
ควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็ น
ร้ำนค้ำประเภทอำหำร ศูนย์ควำมงำมและสุขภำพ โดย
ปจั จุบนั มีรำ้ นค้ำทำสัญญำจองพืน้ ทีไ่ ปแล้วกว่ำ 60% อำทิเช่น
Starbucks drive thru , Max Value , Wine Connection,
MK restaurant เป็ นต้น นอกจำกนี้ โครงกำรยังมีอำคำรจอด
รถมำกกว่ำ 400 คัน เพียงพอทีจ่ ะรองรับกลุ่มลูกค้ำทีจ่ ะเข้ำ
มำใช้บริกำร
500 ล้ำนบำท

ระยะเวลำก่อสร้ำง

14 เดือน

กำหนดวันเปิ ดทำกำร

ไตรมำส 3 ของปี 2558

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557

อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง งำนฐำนรำก (เสำเข็ม)
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