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6.

โครงการในอนาคต

บริษทั มีแผนในการขยายจานวนโครงการเพิม่ เติมสาหรับทัง้ 3 ธุรกิจหลักของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
(1) การบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี (“IT Junction”) (2) การพัฒนา
และบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน (“J Market”) และ (3) การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน
(“The Jas”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
1. การบริหารพืน้ ที่โครงการ IT Junction
บริษทั ตัง้ เป้าหมายในการขยายจานวนโครงการ IT Junction เพิม่ ขึน้ ประมาณปี ละ 8 สาขา โดยจะใช้เงิน
ลงทุ นโดยเฉลี่ย ต่ อสาขาประมาณ 2 ล้านบาทต่ อสาขา ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2558 บริษัท มีโ ครงการ
IT Junction ทัง้ หมด 43 โครงการ คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่า รวม 10,159 ตรม. ตัง้ อยู่ในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย โดยในปี
2558 บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายสาขา IT Junction รวม 8 สาขา โดยมีแผนจะเปิ ด 4 สาขาแรกภายในไตรมาสที่ 3 ของปี
2558 และสาขาที่เหลือภายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 โดยคิดเป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายโครงการในปี 2558
ประมาณ 16 ล้านบาท
2. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่โครงการ J Market
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีโครงการ J Market ทัง้ หมด 3 โครงการ คิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวม
6,121 ตร.ม. ซึ่ง โครงการดัง กล่ า วเป็ น โครงการน าร่ อ งเพื่อ ศึก ษารูป แบบที่เ หมาะสมในการดาเนิ น การโครงการ
J Market ซึง่ หากโครงการดังกล่าวประสบความสาเร็จ บริษทั จะมีแผนการในการขยายโครงการ J Market เพิม่ เติมซึง่
คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
โดยในปี 2558 บริษทั มีแผนจะเปิ ดตัวโครงการ J Market อีก 1 โครงการ คือ โครงการ J Market
ลาดปลาเค้า (โครงการ J.Night) บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยรูปแบบของโครงการเป็ นตลาดนัด
กลางคืน ซึง่ ประกอบไปด้วย โซนตลาดนัด โซนอาหาร และร้านค้าเบ็ดเตล็ด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ั่
บริเวณใกล้เคียงทีม่ ผี พู้ กั อาศัยจานวนมาก และด้วยทาเลทีอ่ ยู่ฝงตรงข้
ามโครงการ The Jas รามอินทรา ทัง้ 2 โครงการ
จึงสามารถช่วยเสริมกันทัง้ ในด้านการตลาดและการเพิม่ traffic ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวมีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ (ประมาณ 10 ไร่) และมีการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ เพิม่ เติม บริษัทจึงคาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 40 ล้านบาท และจะเปิ ดบริการได้ประมาณไตรมาส 3 ปี 2558 ทัง้ นี้ ความคืบหน้า
ของโครงการ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ทาการปรับสภาพพืน้ ที่ (ปรับสภาพพืน้ ดินและเทพืน้ คอนกรีต) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ เป็ นไปตามแผนงาน และมีผเู้ ช่าจองพืน้ ทีเ่ ต็มทัง้ โครงการแล้ว

ภาพโครงการ J Market ลาดปลาเค้า (โครงการ J.Night)
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3. การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่โครงการ The Jas
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีโครงการ The Jas ทัง้ สิน้ 1 โครงการ คือ โครงการ The Jas วังหิน
ซึง่ เริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยบริษทั อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ The Jas เพิม่ เติมอีก 1
โครงการ คือ โครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิ ดบริการประมาณไตรมาส 3 ปี 2558
โดยมีรา้ นค้าทาสัญญาจองพืน้ ทีไ่ ปแล้วกว่า 80% ซึง่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษทั
คาดว่าโครงการดังกล่าวน่าจะสร้างรายได้ให้บริษทั ได้ประมาณปี ละ 60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
รายละเอียดโครงการ The JAS รามอิ นทรา
ทีต่ งั ้

บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ขนาดพืน้ ที่ (ไร่)

9-1-3.4 ไร่

ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตร.ม.)

ประมาณ 10,000 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการ

โครงการ The Jas รามอินทรา เป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)
ในรูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิ ด (Open Shopping Center) แห่งทีส่ องของบริษทั

จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการ

- ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการทีร่ ายล้อมไปด้วยทีพ่ กั อาศัยทีม่ กี ารขยายตัว
อย่างต่อเนื่องซึง่ ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคต
และมีทงั ้ โครงการหมูบ่ า้ นและคอนโดมิเนียมอยู่โดยรอบโครงการ
- โครงการมีความหลากหลายเพือ่ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็ น
ร้านค้าประเภทอาหาร ศูนย์ความงาม และด้านการศึกษา เช่น Starbucks,
Max Value , Wine Connection, MK restaurant เป็ นต้น
- โครงการมีอาคารจอดรถมากกว่า 350 คัน เพียงพอทีจ่ ะรองรับกลุ่มลูกค้า
ทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ
500 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง

ประมาณ 14 เดือน

กาหนดวันเปิ ดทาการ

ไตรมาส 3 ของปี 2558

ความคืบหน้าของโครงการ
(สิน้ เดือนกรกฎาคม 2558)

แล้วเสร็จประมาณ 90% ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานทีว่ างไว้
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ภาพโครงการ The Jas รามอินทรา
นอกจาก โครงการ The Jas รามอินทรา ทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้นแล้ว ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจของบริษทั อยู่ระหว่างศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ The Jas โครงการที่ 3 โดยพืน้ ทีท่ ่ที าการศึกษามีขนาดใกล้เคียงกับโครงการ The Jas
รามอินทรา และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขพื้นที่กบั เจ้าของที่ดิน หากผลการศึกษาโครงการทัง้ ทางการเงินและ
การตลาดมีความเป็ นได้ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจจะนารายละเอียดและผลการศึกษาเสนออนุ มตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไป โดยคาดว่า
จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าเป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวยัง คง
มีความไม่แน่ นอนขึน้ อยู่กบั ผลการศึกษาและการเจรจาเงื่อนไขพื้นที่ รวมทัง้ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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