บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) นักลงทุน
ควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลปจั จัยความเสีย่ ง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้
ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีป่ ระเมินจากสถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ นี้ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ
ทีบ่ ริษทั ไม่อาจทราบได้ในปจั จุบนั หรือเป็ นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั พิจารณาว่าในปจั จุบนั ไม่มผี ลกระทบในสาระสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ความเสีย่ งที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็ นข้อมูลที่ได้มาจาก
หน่วยงานของรัฐและแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ ซึง่ บริษทั ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท แบ่ ง เป็ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ ช่ า ภายในศู น ย์ ก ารค้ า ในส่ ว นของ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี (IT Junction) การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas)
และการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน (J Market) ซึ่งมีปจั จัยความเสีย่ งในแต่ละธุรกิจและแนวทาง
ในการป้องกันความเสีย่ ง ดังนี้
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จบริ หารจัดการพื้นที่ เช่ าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสิ นค้าเทคโนโลยี
(IT Junction)
1.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ ง บริษทั บิ๊ กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เนื่องจากสาขา IT Junction ของบริษทั จานวน 40 สาขา จาก 43 สาขา เปิ ดภายในศูนย์การค้าบิก๊ ซี
ซึง่ มีบริษทั บิก๊ ซีซเู ปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“Big C”) เป็ นเจ้าของพืน้ ที่ บริษทั จึงมีความเสีย่ งในเรื่องการ
พึง่ พิงการเช่าพืน้ ทีจ่ าก Big C ซึง่ หาก Big C ยกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่ หรือไม่ต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ หรือเข้ามา
เป็ นผูบ้ ริหารพืน้ ที่ดงั กล่าวแทนบริษัท ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั หรือ
หาก Big C มีการปรับลดหรือเปลีย่ นแปลงแผนการขยายสาขา ก็อาจส่งผลทาให้การขยายสาขาของบริษทั ไม่
เป็ นไปตามแผนการทีว่ างไว้และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้
อย่างไรก็ดี จากที่บริษัทมีความสัมพันธ์ท่ดี แี ละเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ Big C มาเป็ น
ระยะเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ไม่มปี ระวัตใิ นการถูกยกเลิกพืน้ ทีจ่ าก Big C แต่อย่างใด
ประกอบกับบริษัทมีความชานาญและเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้า
เทคโนโลยีมากกว่า Big C ดังจะเห็นได้จากความสาเร็จในการบริหารพืน้ ทีใ่ นห้าง Big C ทีผ่ ่านมาของบริษทั
และจากการที่ Big C ได้มหี นังสือแสดงความจานงทีจ่ ะให้บริษัทต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ IT Junction ได้อกี
2 คราวๆ ละ 3 ปี ต่อเนื่องจากสัญญาฉบับปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่า Big C ยังคงเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ดีกบั บริษัท และไม่ได้มแี ผนในการเข้ามาบริหารพื้นที่ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี
เช่นเดียวกันกับบริษทั
นอกจากนี้ ในการขยายสาขา IT Junction บริษทั จะเปิ ดสาขาในพืน้ ทีแ่ ละทาเลทีบ่ ริษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็ นพืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ ไม่ได้จากัดเฉพาะพืน้ ทีใ่ นห้าง Big C เท่านัน้ หาก Big C มี
การปรั บ ลดการขยายสาขา บริ ษั ท ก็ ส าม ารถพิ จ ารณาหาพื้ น ที่ ท่ี มี ศ ั ก ยภาพในการเปิ ดสาขา
IT Junction ในพืน้ ทีห่ า้ งอื่นๆ ได้ ซึ่งปจั จุบนั ทางบริษทั ก็มพี น้ื ทีใ่ นห้างอื่นๆ อาทิ ห้างสุขอนันต์ จ.สระบุร,ี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์พทั ยา จ.ชลบุรี และบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง
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1.1.2

ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิ จ
บริษทั มีความเสีย่ งจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจ
บริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้เงิน
ลงทุนไม่มากนักและมีโครงสร้างการดาเนินธุรกิจทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ซึง่ ผูท้ เ่ี ข้ามาแข่งขันอาจเป็ น ศูนย์การค้าซึง่ เป็ น
เจ้าของพืน้ ที่ เช่น Big C หรือเจ้าของพืน้ ทีใ่ นโครงการต่างๆ ซึง่ อาจทาให้บริษทั เผชิญกับการแข่งขันทีส่ งู และ
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั
บริษัทเห็นว่าความเสี่ยงข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่ อบริษัทมากนัก เนื่องจากการเข้ามาทาธุรกิจ
ดัง กล่ า วนอกเหนื อ จากการมีท งั ้ เงิน ทุ น และพื้น ที่แ ล้ว สิ่ง ส าคัญ อีก ประการหนึ่ ง ที่จ ะท าให้ ธุ ร กิจ ประสบ
ความสาเร็จ คือ ประสบการณ์ในการบริหารพืน้ ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ารายย่อย รวมถึง
ความสัมพันธ์กบั ผู้ผลิตและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่งึ มีส่วนสาคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ซึ่ ง บริ ษั ท เองเป็ นผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร จั ด การพื้ น ที่ เ ช่ า ภายในศู น ย์ ก ารค้ า ในส่ ว นของ
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่แ ละสิน ค้า เทคโนโลยี มากกว่ า 10 ปี รวมทัง้ มีค วามสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ ทัง้ เจ้า ของพื้น ที่
ผูเ้ ช่ารายย่อยและผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ าโดยตลอด

1.1.3

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่
บริษทั ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าโดยการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนในศูนย์การค้า
และนามาให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยเช่าพืน้ ทีต่ ่อ โดยสัญญาเช่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของบริษทั จะเป็ นสัญญาเช่า
ระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี ดังนัน้ หากเจ้าของพืน้ ทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้บริษทั ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีก่ อ็ าจจะส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ได้
เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว บริษทั ได้เจรจาร่วมกับ Big C ซึง่ เป็ นเจ้าของพืน้ ทีร่ ายใหญ่ และ
ได้รบั หนังสือแจ้งความจานงจากเจ้าของพืน้ ทีร่ ายใหญ่ทจ่ี ะให้บริษทั ต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีไ่ ด้อกี 2 คราวๆ ละ 3 ปี
ต่อเนื่องจากสัญญาฉบับปจั จุบนั ทาให้บริษทั สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีใ่ นปจั จุบนั ต่อไปได้อกี อย่างน้อย 6 ปี
ประกอบกับจากความสาเร็จในการบริหารพืน้ ทีท่ ผ่ี ่านมาของบริษทั และการเป็ นคู่คา้ ทีด่ กี บั เจ้าของพืน้ ที่มาโดย
ตลอดกว่า 10 ปี ทาให้บริษทั มีความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ขยายธุรกิจไป
ยังยังธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน (J Market) และศูนย์การค้าชุมชน (The Jas) เพื่อ
เป็ นการลดความเสีย่ งอีกทางหนึ่ง

1.1.4

ความเสี่ยงเรือ่ งการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ให้เต็มพืน้ ที่โครงการ
ผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยนับเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ IT Junction หากโครงการใดทีม่ อี ตั ราการเช่า
พืน้ ทีต่ ่าจะทาให้ภาพรวมของทัง้ โครงการไม่เป็ นทีน่ ่าสนใจ และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโครงการ
และของบริษทั บริษทั จึงมีความเสีย่ งในการทีจ่ ะต้องจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ ห้เต็มโครงการ
บริษทั เห็นว่าความเสีย่ งดังกล่าวจะไม่น่าจะส่งผลกระทบกับบริษทั เนื่องจากบริษทั มีช่องทางในการ
จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่หลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของบริษทั หรือส่งข่าวสารไปยังลูกค้าผูเ้ ช่า
พืน้ ทีเ่ ดิมของบริษทั โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทัวไป
่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนิตบิ ุคคลขนาดเล็ก หรือบุคคล
ธรรมดาทีเ่ ปิ ดร้านค้าย่อย สาหรับขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์เสริม โดยทีผ่ ่านมาบริษทั มีผเู้ ช่า
พืน้ ทีท่ ่มี กี ารเช่าพื้นที่ติดต่อกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 70 ของจานวนผู้เช่าพื้นที่
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ทัง้ หมด ประกอบกับสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยียงั คงเป็ นสินค้าทีม่ คี วามต้องการเพิม่
มากขึน้ ทุกปี สง่ ผลให้รา้ นค้ารายย่อยทีต่ อ้ งการจาหน่ายสินค้าดังกล่าวมีจานวนเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ก่อนการตัดสินใจเช่าพืน้ ที่บริษัทจะทาการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการโดยพิจารณาจากทัง้
ทาเลทีต่ งั ้ ศักยภาพของพื้นที่ และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ รวมทัง้ อัตราผลตอบแทนก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการ
1.1.5

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชาระค่าเช่าพืน้ ที่และค่าบริการของโครงการต่างๆ
รายได้หลักในการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท เป็ นรายได้ค่าเช่า ที่ได้จากผู้เช่ารายย่อย ดังนัน้ ในการ
รับชาระค่าเช่าพืน้ ทีจ่ งึ อาจต้องอาศัยการติดตามและทวงถามการชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดมากกว่ากลุ่มผูเ้ ช่า
ที่เป็ นกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่มี แี บรนด์สนิ ค้าเป็ นของตนเอง ดังนัน้ ในกรณีท่ผี ู้เช่ารายย่อยไม่
สามารถชาระค่าเช่าได้ตามกาหนดระยะเวลาก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของบริษทั ได้
เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว บริษทั ได้กาหนดนโยบายการชาระเงินค่าเช่า รวมทัง้ การติดตาม
และทวงถามการชาระหนี้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ มีการสื่อสารให้ผเู้ ช่าทุกฝ่ายได้รบั ทราบ โดยกาหนดให้ผเู้ ช่า
ต้องชาระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือน โดยจากข้อมูลในปี 2555-2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 พบว่า
บริษทั มีลูกหนี้ ค้างชาระเกินกาหนดเพียงเล็กน้อย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.33 ร้อยละ 1.16 และร้อยละ2.22
ของรายได้ค่าเช่าในปี 2555 - ปี 2557 และร้อยละ 1.76 ของรายได้ค่าเช่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ค่าเช่าของ
บริษทั ในรอบ 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มี.ค. 2557 – วันที่ 31 มี.ค. 2558 ตามลาดับ
รายละเอียด

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

30 มิ.ย. 2558

ล้านบาท
203.84

%
100%

ล้านบาท
337.91

%
100%

ล้านบาท
426.27

%
100%

ล้านบาท
462.98**
(รายได้ในรอบ
12 เดือน)

%
100%

ลูกหนี้การค้าเกินกาหนดชาระ

2.71

1.33%

3.95

1.16%

9.48

2.22%

6.62

1.43%

- หนี้คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือน
- ค้างชาระ 3-6 เดือน
- ค้างชาระ 6-12 เดือน
- ค้างชาระเกิน 12 เดือน

1.82
0.57
0.32
-

0.89%
0.28%
0.16%
-

3.77
0.013
0.12
-

1.12%
<0.01%
0.04%
-

8.93
0.038
0.14
0.11

2.09%
<0.01%
0.03%
0.02%

5.84
0.54
0.037
0.20

1.26%
0.12%
<0.01%
0.04%

รายได้คา่ เช่า

หมายเหตุ ** - รายได้ค่าเช่าในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 ของบริษทั เท่ากับ 244.50 ล้านบาท แต่หากคิดเป็ นรายได้ในรอบ
12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2557 – วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั จะมีรายได้เท่ากับ 462.98 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในการทาสัญญาให้เช่าพื้นที่กบั ผู้เช่าแต่ละครัง้ บริษัทจะเรียกเก็บเงินประกันสัญญาเช่า
จากผูเ้ ช่าตามอายุของสัญญาเช่าเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งอีกทางหนึ่ง เช่น สัญญาเช่า 1 ปี เงินมัดจา 3 เดือน
หรือ สัญญาเช่า 3 ปี เรียกเก็บเงินมัดจา 6 เดือน เป็ นต้น
1.1.6

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริโภค
การพัฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยีก ารสื่อ สารในป จั จุ บ ัน ส่ ง ผลให้อ ัต ราการใช้ ง านอิน เตอร์ เ น็ ต
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้บริการสังซื
่ อ้ สิ นค้าออนไลน์ ซึง่
เติบโตอย่างมากตัง้ แต่ปี 2554 โดยตลาดค้าปลีกอีคอมเมิรซ์ (B2C - E-Commerce) มีมูลค่าเพิม่ ขึน้ จาก
99,000 ล้านบาท ในปี 2554 เป็ น 182,000 ล้านบาท ในปี 2557 (ทีม่ า : ข้อมูลจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ) และ
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คาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดค้าปลีกอีคอมเมิรซ์ จะเติบโตเพิม่ ขึน้ ตามพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคน
ไทยที่เพิ่ม มากขึ้น ส่ง ผลให้ผู้ป ระกอบการค้า ปลีก หลายรายได้พ ัฒนารูปแบบการช้อ ปปิ้ งออนไลน์ ม ากขึ้น
เพื่อ ให้เ ข้ากับ เทคโนโลยีแ ละพฤติกรรมของผู้บ ริโ ภคที่เ ปลี่ย นแปลงไป การเปลี่ยนแปลง พฤติก รรมของ
ผู้บริโภคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ปริมาณผู้เข้าใช้บริการใน IT Junction ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ตงั ้ อยู่ใน
ศูนย์การค้าลดน้อยลง
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโทรศัพท์มอื ถือเป็ นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าต่อชิน้ ค่อนข้างสูง และต้องมีขนั ้ ตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนซื้อ ผู้ซ้อื สินค้าประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะในประเทศไทยจึงยังคงมีความ
ต้องการซือ้ สินค้าผ่านร้านค้ามากกว่าทีจ่ ะใช้บริการสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์ ส่งผลให้การเติบโตของการใช้บริการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ไม่ผลกระทบต่อบริษทั มากนัก
1.1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบริษทั แม่ในการทาธุรกิ จ IT Junction
ธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี
(IT Junction) เริม่ ดาเนินการโดย บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ของบริษัท
โดยเดิมเจมาร์ทเป็ นผูต้ กลงจัดหาพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั หาผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยเพื่อเช่าพืน้ ทีใ่ น
โครงการ บริษทั จึงอาจถูกมองได้ว่ามีความเสีย่ งในการพึง่ พิงเจมาร์ทในการทาธุรกิจ IT Junction
อย่างไรก็ดี หลังจากการก่อตัง้ บริษทั ในปี 2555 เจมาร์ทได้โอนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารพืน้ ที่
เช่าทัง้ หมดให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับ ความสาเร็จ
ในการบริหารธุรกิจ IT Junction ของบริษัททัง้ ในด้านรายได้และจานวนสาขาที่มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากปี 2555 บริษัท จึงเห็น ว่าบริษัท ไม่ไ ด้พ่งึ พิงบริษัท แม่และมีความสามารถบริหารงานธุรกิจ
IT Junction อย่างเป็ นอิสระ และทาให้จานวนสาขาและรายได้ของ IT Junctionเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิ จพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas) และตลาดชุมชน (J Market)
1.1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ The Jas และ J Market
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
เนื่องจากในการดาเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas) ต้องใช้
เงินลงทุนต่อโครงการค่อนข้างสูง และต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนานพอสมควร โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษทั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่มี
ผลประกอบการในเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนโครงการดังกล่าวประมาณ 500 ล้านบาท และคาดว่า
โครงการดังกล่าวจะเปิ ดให้บริการได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2558 (รายละเอียดเพิม่ เติมตามส่วนที่ 2.2.6
โครงการในอนาคต) ดังนัน้ หากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ The Jas รามอินทรา ล่าช้าหรือหยุดชะงัก
หรือ ต้อ งใช้ต้น ทุ น โครงการ เช่ น เงิน ลงทุ น และต้น ทุ น ทางการเงิน เป็ น ต้น มากกว่ า ที่ก าหนดไว้ (Cost
Overrun) ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ได้ นอกจากนี้ สาหรับโครงการ
ทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้ว เช่น โครงการ The Jas วังหิน หากผลตอบแทนจากการดาเนินการโครงการไม่เป็ นไป
ตามแผนงานที่บริษัทประเมินไว้ ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงหรือปจั จัยทางด้านเศรษฐกิจ ที่
ส่งผลให้จานวนผูเ้ ช่าในโครงการหรืออัตราการเช่าพืน้ ทีล่ ดลงก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงิน ของบริษัท ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี บริษัทได้เล็งเห็นความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว จึงได้กาหนด
นโยบายให้ก่อนเริม่ พัฒนาโครงการบริษทั ต้องมีการศึกษาและประเมินความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมของทาเลที่ตงั ้ จานวนประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภคและคู่แข่งบริเวณโดยรอบโครงการ และจะมีการประยุกต์ใช้แผนการตลาดและแผนธุรกิจ ให้เหมาะสม
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กับแต่ละโครงการ นอกจากนี้ ในการทาสัญญาเช่าพื้นทีโ่ ครงการบริษทั จะทาสัญญาเช่า ในลักษณะระยะยาว
มากกว่า 3 ปี เพื่อให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีเ่ ช่าพืน้ ทีก่ บั บริษทั อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีอตั ราการ
เช่าพืน้ ที่ คิดเป็ นร้อยละ 85 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวมลานโปรโมชันและพื
่
น้ ที่ Out Door และมีอตั ราการเช่าร้อยละ
96 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทีไ่ ม่รวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชันและพื
่
น้ ที่ Out Door (รายละเอียดโครงการ The Jas วังหิน
ตามส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
นอกจากนี้ สาหรับ ธุ ร กิจ พัฒ นาและบริห ารพื้น ที่ใ นรูป แบบตลาดชุ ม ชน (J Market) ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2558 บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ J Market ลาดปลาเค้า ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างก่อสร้างและยังไม่มผี ลประกอบการในเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนโครงการดังกล่าวประมาณ
40 ล้านบาท และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิ ดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2558 (รายละเอียดเพิม่ เติม
ตามส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต) ดังนัน้ หากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ J Market ลาดปลาเค้า
ล่าช้าหรือหยุดชะงัก หรือต้องใช้ต้นทุนโครงการ เช่น เงินลงทุน และต้นทุนทางการเงิน เป็ นต้น มากกว่าที่
กาหนดไว้ (Cost Overrun) ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ และ
สาหรับโครงการ J Market ทีเ่ ปิ ดดาเนินการไปแล้ว บริษทั ยังคงมีความเสีย่ งในกรณีทบ่ี ริษัทไม่สามารถหา
ผูเ้ ช่าพืน้ ทีไ่ ด้ตามทีค่ าดหมายไว้หรือมีผเู้ ช่าพืน้ ทีย่ า้ ยออกจากโครงการจานวนมาก ซึง่ จะส่งผลให้ผลตอบแทน
ของโครงการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี สาหรับโครงการ J Market ลาดปลาเค้า บริษทั ได้ศกึ ษาและ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อนเริม่ ดาเนินการโครงการ โดย ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2558
โครงการดังกล่าวมียอดจองพืน้ ที่สาหรับพืน้ ทีต่ ลาดนัดเต็ม 100% และสาหรับ โครงการ J Market ราษฏร์
พัฒนา และ J Market ไทรม้า เป็ นโครงการทีใ่ ช้เงินลงทุนในโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท หากโครงการดังกล่าว
ไม่ประสบความสาเร็จก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทไม่มากนัก และก่อนที่จะเริ่มพัฒนา
โครงการ J Market บริษทั จะมีการศึกษาและประเมินความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ เช่นเดียวกันกับ
โครงการ The Jas
ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อดาเนิ นโครงการใหม่
ในการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)
ปจั จัยทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจ คือ ทีด่ นิ ทัง้ ในด้านทาเลทีต่ งั ้ และราคาการในการจัดหาทีด่ นิ โดยเฉพาะการ
จัดหาทีด่ นิ ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินธุรกิจอาจเป็ นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบ
กับในการจัดหาทีด่ นิ จาเป็ นต้องมีการเจรจาต่อรองกับเจ้าของทีด่ นิ ในการขอซือ้ หรือเช่าทีด่ นิ เพื่อให้ได้ระยะเวลา
ในการเช่าและราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ ด้วยสภาพในปจั จุบนั ทีม่ กี ารขยายของพืน้ ทีท่ พ่ี กั อาศัยไปในกรุงเทพ
รอบนอก และการแข่งขันที่รุนแรงของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการที่พกั อาศัย และผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ใน
รูปแบบ ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าชุมชน หรือแม้กระทังโมเดิ
่
ร์นเทรด ก็อาจจะส่งผลกระทบให้บริษัท
มีความเสีย่ งจากการหาทีด่ นิ เพื่อดาเนินโครงการใหม่เพิม่ ขึน้
บริษทั ได้เล็งเห็นความเสีย่ งดังกล่าว และมีมาตรการลดความเสีย่ งโดยในปจั จุบนั บริษทั มีช่องทางใน
การจัดหาที่ดนิ โดยการสารวจของแผนกพัฒนาธุรกิจ และนายหน้าที่ดนิ นอกจากนัน้ เมื่อ แผนกพัฒนาธุรกิจ
รับทราบข้อเสนอเงื่อนไขเบือ้ งต้นและนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแล้ว บริษทั จะป้องกันความเสีย่ งด้วย
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเจ้าของทีด่ นิ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของทีด่ นิ เจรจากับผูอ้ ่นื ทีส่ นใจ
บริษทั จะพยายามไม่เสนอราคาแข่งเพื่อให้ได้มาซึง่ ทีด่ นิ กับผูป้ ระกอบหลายอื่น เนื่องจากหากราคาทีด่ นิ สูงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนของโครงการ

1.1.9
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1.1.10 ความเสี่ยงเนื่ องจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ในการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากทีด่ นิ ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักแล้ว ราคาวัสดุก่อสร้าง
ก็นบั เป็ นต้นทุนทีม่ คี วามสาคัญเช่นกัน โดยราคาวัสดุก่อสร้างจะผันแปรไปตามภาวะราคาน้ ามัน และปจั จัยทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ซึง่ เป็ นปจั จัยภายนอกทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถควบคุมได้
เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว บริษทั จึงมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสีย่ งอันเกิดจาก
การผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในการว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการบริษทั ได้กาหนด
รูปแบบ ประเภท และลักษณะของวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ผู้รบั เหมาประเมินราคาค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ ดังนัน้
หากในภายหลังราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลีย่ นแปลง ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารต้นทุน
ดังกล่าว
1.1.11 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุคลากร/ทีมที่ปรึกษา
เนื่องจากในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) และตลาด
ชุมชน จาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ความรูค้ วามสามารถในการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น
การออกแบบโครงการ การควบคุมการก่อสร้าง และการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ เป็ นต้น ในการพัฒนาโครงการแต่ละ
โครงการบริษทั จึงอาจมีการพิจารณาว่าจ้างทีมที่ปรึกษาทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ทีมที่
ปรึก ษาด้า นสถาปนิ ก และการออกแบบ ที่ป รึก ษาด้ า นวิศ วกรควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง และที่ป รึก ษาด้ า น
การขายซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญเฉพาะในแต่ละด้าน ซึง่ หากในอนาคตบริษทั ไม่ได้ว่าจ้าง
ทีป่ รึกษาหรือไม่อาจหาทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญได้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการพึง่ พิงดังกล่าว จึงได้กาหนดนโยบายในการคัดเลือกบริษทั
ทีป่ รึกษาโครงการ ทัง้ ทางด้านสถาปนิก ด้านวิศวกร และด้านงานขาย และให้แผนกพัฒนาธุรกิจและแผนก
การตลาดของบริษัททางานควบคู่กบั ทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพื่อให้พนักงานของ
บริษทั สามารถปฏิบตั งิ านทดแทนทีมทีป่ รึกษาได้ในอนาคต
1.2

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1.2.1 ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เจมาร์ทเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ในบริษทั ร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั โดยภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ เจมาร์ทยังคงถือหุ้น
ร้อยละ 67.50 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ของบริษทั ซึง่ สัดส่วนการถือ
หุ้นดังกล่าวส่งผลให้เจมาร์ท สามารถควบคุม มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการ
แต่ งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องได้รบั เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ราย
อื่นของบริษทั อาจมีความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอได้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ไว้อ ย่า งชัด เจน และโปร่ ง ใส และมีก ารก าหนด
มาตรการการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั ริ ายการนัน้ ๆ รวมทัง้ การจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ
ทีม่ คี วามเป็ นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมันใจให้
่
ผู้ถอื หุ้นว่า
จะสามารถสอบทานการทางานและมีการถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง
รวมทัง้ ช่วยในการกลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ในการนาเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
1.2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งความช่วยเหลือทางการเงิ นจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากเจมาร์ท
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในรูปของการให้เงินกู้ยืมระยะสัน้ และการค้าประกันเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ในส่วนการก่อสร้างศูนย์การค้าชุมชน The Jas (รายละเอียดเพิม่ เติมตามส่วน
ที่ 2.3.14 รายละเอียดรายการระหว่างกัน และส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ) บริษทั จึงอาจมี
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงความช่วยเหลือทางการเงินจากเจมาร์ท และหากในอนาคตบริษทั ไม่ได้รบั บริการหรือ
ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั
อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทั ได้ชาระคืนเงินกูย้ มื จากเจมาร์ททัง้ จานวนแล้ว และบริษทั
ได้รบั หนังสือยืนยันจากทางธนาคารทีจ่ ะให้เจมาร์ทปลดภาระค้าประกันเงินกูข้ องบริษทั ทัง้ หมดภายหลังจากที่
บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทาให้บริษัทไม่มคี วามเสีย่ งจากการพึง่ พิงการค้าประกันเงิน
กูย้ มื จากผู้ถือหุ้นใหญ่อกี ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าหากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและการนาหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ของบริษทั แล้วเสร็จ บริษทั ก็จะมีช่องทางในการบริหารสภาพคล่องใน
การดาเนินงานหรือระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอต่ อความต้องการ ทาให้ไม่เกิด การพึ่งพิง ใน
ลักษณะดังกล่าวอีก อย่างไรก็ดี หากในอนาคตบริษทั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่กจ็ ะเป็ นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีอตั ราดอกเบีย้ เป็ นไปตามอัตรา
ตลาด

1.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษทั อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
บริษทั มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั
อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้เกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ ได้ย่นื
คาขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทัง้ นี้ บริษทั ที่
ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่ า
บริษทั มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีส่ ามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการ
ถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ผลของการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน บริษทั จึงยังคงมีความไม่แน่ นอน
ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หนุ้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอาจมีความ
เสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการ
จาหน่ ายหลักทรัพย์ได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

1.4

ความเสี่ยงจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรหรือสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นสามัญของเจมาร์ท
จากการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากสัดส่วนกาไรสุทธิของบริษทั มีนัยสาคัญต่อกาไรสุทธิตามงบการเงินของเจมาร์ท กล่าวคือ
สัดส่วนกาไรสุทธิของบริษทั คิดเป็ นประมาณร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิของเจมาร์ทสาหรับงบการเงินประจาปี
2557 และคิดเป็ นร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิของเจมาร์ท สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 การนาหุน้ ของ
บริษัท เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
120,390,000 หุน้ ส่งผลให้เจมาร์ทมีสว่ นแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ลดลงจากเดิมร้อยละ 100
เหลือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 67.50 หรือคิดเป็ นอัตราลดลงไม่เกินกว่า ร้อยละ 32.50 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ภายหลังการเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ซึง่ เปรียบเสมือนผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ทมีส่วน
แบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ลดลงในสัดส่วนเดียวกัน คือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 32.50 ของทุน
ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการชดเชยการลดลงของส่วนแบ่งกาไรและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทของ
เจมาร์ทในระดับหนึ่ง ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ของบริษทั ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
จึงได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนรวมไม่เกิน 48,160,000 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกรายของเจมาร์ทตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของเจมาร์ทสามารถใช้สทิ ธิในการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบจากการลดลงในส่วนแบ่งกาไรหรือการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม
ทัง้ นี้ ราคาทีจ่ ะทาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเจมาร์ทตามสัดส่วนการถือหุน้ จะเป็ นราคา
เดียวกับทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และ
ผู้ถือหุ้น ) โดยคณะกรรมการของเจมาร์ทจะเป็ นผู้กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเจมาร์ทเพื่อกาหนด
รายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิและอัตราส่วนการจัดสรรต่อไป
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