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ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1.

ภาพรวมและนโยบายการประกอบธุรกิ จ

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 1 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์
เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษทั เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2543 จากการเป็ นหน่ วยงานหนึ่งใน บริษทั เจ มาร์ท
จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึง่ ในขณะนัน้ เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าโดยเริม่ เช่าพืน้ ที่ใน
ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิก๊ ซี จังหวัดนครปฐม เป็ นแห่งแรก ภายใต้ช่อื “IT Junction”
เพื่อนามาจัดสรรให้เช่าต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาธุรกิจบริหารพืน้ ที่เช่าดังกล่าวได้ขยายตัว
และเติบโตจนเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทในปจั จุบนั นอกจากนี้ ในปี 2555 และปี 2557 บริษทั ได้ขยายธุรกิจไปสู่การ
พัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชนและศูนย์การค้าชุมชน ตามลาดับ
ปจั จุบนั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก คือ 1) การบริหารพืน้ ที่เช่าภายใน
ศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี เพื่อนามาจัดสรรและให้เช่าต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ภายใต้ช่อื
“IT Junction” 2) การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ช่อื “J Market” และ 3) การพัฒนาและ
บริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้ช่อื “The Jas”
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1. การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ช่อื “IT Junction”
บริษทั เป็ นผูบ้ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี ภายในศูนย์การค้าหรือพืน้ ที่
ขายสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น บิก๊ ซี เซ็นทรัล หรือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสศาลาแดง เพื่อจัดสรรให้เช่าต่อกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ โดยเริม่ ต้นจากการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ซง่ึ เป็ นเจ้าของพืน้ ที่ เพื่อนามา
ปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อย พร้อมทัง้ ดูแล บริหาร จัดการพืน้ ทีด่ งั กล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
เพื่อจัดเป็ นศูนย์จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ หรือสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ช่อื IT Junction
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีโครงการบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ IT Junction จานวน 43 สาขา มีพน้ื ทีใ่ ห้
เช่ารวม 10,159 ตร.ม. ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสาคัญทัวประเทศไทย
่
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2. การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ช่อื “J Market”
ในปี 2555 บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะขยายธุรกิจสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพืน้ ที่บริเวณโดยรอบตลาด
ที่เป็ นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด หรือตลาดสด เป็ นต้น โดยบริษัทจะเช่าที่ดนิ และ/หรือ อาคารจากเจ้าของพื้นที่
เพื่อ น ามาพัฒ นาปรับ ปรุ ง ตกแต่ ง ก่ อ นจัด สรรให้เ ช่ า ต่ อ กับ ลูก ค้า รายย่ อ ยที่ต้อ งการเช่ า พื้น ที่ต่ อ ไป ภายใต้ช่ือ
J Market โดยบริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการตลาดชุมชมสาขาแรกที่ ตลาดอมรพันธ์ ย่านบางเขน ตรงข้ามกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื “J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” และต่อมาในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการ
โครงการเพิม่ เติมอีก 2 แห่ง ทีบ่ ริเวณหมู่บา้ นเคหะธานี 4 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง ภายใต้ช่อื “J Market
ราษฏร์พฒ
ั นา” และที่ ถ.บ้านไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายใต้ช่อื “J Market ไทรม้า”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีจานวนโครงการตลาดชุมชน ภายใต้ช่อื J Market จานวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) J Market @ อมรพันธ์ เกษตร (2) J Market ราษฏร์พฒ
ั นา และ (3) J Market ไทรม้า มีพน้ื ที่ ให้เช่ารวม 6,121
ตร.ม. และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ J Market ลาดปลาเค้า (โครงการตลาดนัด J.Night) อีก 1 โครงการ ทีบ่ ริเวณ
ถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึง่ มีกาหนดเปิ ดประมาณไตรมาส 3 ของปี 2558
3. การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ช่อื “The Jas”
ในปี 2557 บริษัทเริม่ ดาเนินการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้า ชุมชน (Community Mall)
แห่งแรก ในโครงการ “The Jas วังหิน” ซึง่ ตัง้ อยู่บน ถ.ลาดพร้าว-วังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีขนาดพืน้ ที่
โครงการทัง้ หมด 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด ประมาณ 5,750 ตร.ม. (หากไม่รวมพืน้ ทีล่ าน
โปรโมชันและพื
่
น้ ทีใ่ ห้เช่าในลักษณะ Out Door จะเหลือพืน้ ทีใ่ ห้เช่าประมาณ 4,970 ตร.ม.) โดยมีผเู้ ช่าหลัก ได้แก่
Tops Market, Starbucks, Zen, MK Restaurant ซึง่ โครงการดังกล่าวบริษทั เป็ นเจ้าของที่ดนิ สาหรับพัฒนา
ศูนย์การค้าชุมชนเอง และเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2557
นอกจากนี้ บริษทั อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี ถ.ลาดปลาเค้า เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ซึง่ มีกาหนดเปิ ดประมาณไตรมาส 3 ของปี 2558 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต)
1.2. วิ สยั ทัศน์ และเป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
- มุ่งสูก่ ารเป็ นผูน้ าด้านการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้า และเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อชุมชนทีน่ ่าอยูย่ งิ่ ขึน้
พันธกิ จ (Mission)
- เป็ นผูบ้ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ ในประเทศ
- พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
- ดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเอาใจใส่ต่อพนักงาน คู่คา้ ผูถ้ อื หุน้ และสังคม
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เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษัทมีเป้าหมายในการเป็ นผู้นาในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ช่อื “IT Junction” โดยมุ่งเน้ นการขยายพื้นที่เช่า ในศูนย์การค้า ที่มศี กั ยภาพทัง้ ใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัท ได้ขยายธุรกิจ เพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตลาดชุมชน
ภายใต้ช่อื “J Market” และรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ช่อื “The Jas”
ปจั จุบนั บริษทั มีพน้ื ทีเ่ ช่ารวมทัง้ สิน้ มากกว่า 22,000 ตร.ม. โดยบริษทั มีเป้าหมายในการขยายจานวนพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้
3 รูปแบบ (IT Junction, J Market และ The Jas) ให้มากกว่า 100 สาขา ภายใน 5 ปี (ภายในปี 2562) โดยมีแนวทาง
ในการบรรลุเป้าหมายดังนี้
1. ขยายธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้า ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมสาขาปจั จุบนั ของศูนย์การค้า รวมถึงการขยายสาขาของศูนย์การค้าในอนาคตโดยพิจารณาทาเล
ทีต่ งั ้ และศักยภาพของศูนย์การค้า รวมทัง้ วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละโครงการ ก่อน
การพิจารณาตัดสินใจลงทุน
2. ลงทุนเพิม่ เติมในรูปแบบตลาดชุมชน และศูนย์การค้าชุมชน โดยพิจารณาจากทาเล ทีต่ งั ้ และศักยภาพของ
ทีด่ นิ รวมทัง้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
1.3. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี้
ปี

พัฒนาการที่สาคัญ

2543

- เจมาร์ทเริม่ ต้นธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์
เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี จากการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนของศูนย์การค้า บิก้ ซี จังหวัด
นครปฐม เพื่อนามาปรับปรุงและจัดสรรให้ลกู ค้ารายย่อยเช่า ภายใต้ช่อื “IT Junction”
จากนัน้ เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2552 เจมาร์ท มีจานวนสาขา IT Junction จานวน 26 สาขาทัวประเทศ
่
และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ก่อนการจัดตัง้ บริษทั ) เจมาร์ทมีสาขา IT Junction ทัง้ หมด
28 สาขาทัวประเทศ
่

2555

-

-

2556

-

เดือนมกราคม 2555 เจมาร์ท จัดตัง้ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 10 บาท/หุน้ เพื่อดาเนิน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี เดียวกันเจมาร์ทปรับโครงสร้าง
ธุรกิจโดยโอนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดให้แก่บริษทั และต่อมา
ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 50 ล้านบาท
(Par 10 บาท)
เดือนกันยายน 2555 บริษทั เริม่ โครงการตลาดชุมชนแห่งแรกทีต่ ลาดอมรพันธ์
ถนนพหลโยธิน ย่านบางเขน ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื
“J Market @ อมรพันธ์ เกษตร”
บริษทั มีจานวนสาขา IT Junction เพิม่ ขึน้ จาก 30 สาขา ในปี 2555 เป็ น 42 สาขา
ทัวประเทศ
่
ณ สิน้ ปี 2556
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

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 ในราคา Par 1 บาท
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ จานวน 120.39 ล้านบาท ให้เสนอขายดังนี้
(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 ดาเนินการโครงการตลาดชุมชนแห่งทีส่ อง
ทีบ่ ริเวณหมู่บา้ นเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง ภายใต้ช่อื “J Market
ราษฏร์พฒ
ั นา”
เดือนพฤศจิกายน 2557 บริษทั เปิ ดตัวโครงการ “The Jas วังหิน” ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนา
และบริหารพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบริษทั
นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกันบริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการตลาดชุมชนแห่งทีส่ าม
ทีบ่ ริเวณ ถ.บ้านไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายใต้ช่อื “J Market ไทรม้า”

1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย
1.5. ความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
บริษัทเป็ นบริษทั ย่อยในกลุ่มเจมาร์ท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) บริษัท เจเอ็มที เน็ท
เวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) (“JMT”) บริษทั เจมาร์ท โฮลดิง้ จากัด (“J Holding”) และบริษทั โดยเจมาร์ทเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ร้อยละ 67.5 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้
ส าหรั บ ในด้ า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ห าร จั ด การพื้ น ที่ เ ช่ า ภายในศู น ย์ ก ารค้ า ในส่ ว น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าเทคโนโลยี และมีรายได้หลักมาจาการให้เช่าพืน้ ที่ ในขณะทีเ่ จมาร์ทดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี ผ่านร้านค้าของเจมาร์ท JMT ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัด
หนี้ และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ J Holding ประกอบธุรกิจการลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเจมาร์ทเป็ นหลัก บริษทั ในกลุ่มเจมาร์ทจึงไม่มคี วามสัมพันธ์หรือแข่งขันกันในด้านธุรกิจ
กับบริษทั อย่างไรก็ดี บริษทั และเจมาร์ทมีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญ คือ รายการเช่าพืน้ ที่ของบริษทั เพื่อขยายสาขาของ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เจมาร์ท ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติและมีอตั ราค่าเช่าเทียบเคียงได้กบั อัตราตลาดทัวไป
่ (รายละเอียดตาม
ส่วนที่ 2.3.14 รายการระหว่างกัน) ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มเจมาร์ท สรุปได้ดงั นี้

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

หมายเหตุ

/1
/2

เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อน IPO เจมาร์ทถือหุน้ บริษทั ทัง้ หมด โดยภายหลังการเสนอขาย IPO รวมถึงการจัดสรรหุน้
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายของเจมาร์ทตามสัดส่วน (Pre-Emptive Rights) เจมาร์ทจะถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 67.5
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