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วันที่ 18 เมษายน 2561
J กาหนดราคาเพิม่ ทุน RO 1.06 บ./หุ้น ควบออก J-W1
รับแผนพัฒนาโครงการ The Jas Amata Nakorn

เจเอเอส แอสเซ็ ท หรื อ J ผู้พัฒนาโครงการศู นย์ การค้ า ภายใต้ ชื่อ “The Jas” ประกาศแผนเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุ น แบบ RO จานวน 400,705,844 หุ้ น ในราคา 1.06 บ./หุ้ น อัต ราส่ วนการจองซื้ อ 1.2 หุ้ นสามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ้ น
สามัญใหม่ เปิ ดจองซื้ อ 27-31 พ.ค.62 ควบคู่ กับการออก J-W1 เงินที่ได้ จะนาไปใช้ เป็ นเงิน ทุนหมุ นเวียนในการ
ดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษัท ชาระคื นหนี้เงินกู้ยืม และลงทุนขยายธุ รกิจการพัฒ นาโครงการศู นย์ การค้ า The Jas
Amata Nakorn แลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ ใจกลางภาคตะวันออก คาดแล้วเสร็จต้ นปี 63
นายสุ พ จน์ สิ ริ กุ ล ภั ส สร์ ประธานเจ้า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษ ัท เจเอเอส แอสเซ็ ท จ ากัด (มหาชน) หรื อ J
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ หารพื้ นที่ เช่ าภายในศู นย์การค้า และพัฒนาอสั งหาริ มทรัพย์ เปิ ดเผยว่า ก่ อนหน้านี้ ที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ิแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ สะท้อนความเชื่ อมัน่ ตาม
แผนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และการเติบโตในอนาคต
โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 400,705,844 หุ ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right Offering) ในราคา 1.06 บาทต่อหุ ้น
อัตราส่ วนการจองซื้ อ 1.2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญใหม่ โดยหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายควบคู่กบั ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (J-W1) โดยวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และได้รับสิ ทธิ จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วัน
จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ในกรณี ที่มีการ
จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามสิ ทธิ ที่จดั สรร) ประมาณ 424.75 ล้านบาท กรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม บริ ษทั จะเสนอขายหุ ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งประสงค์ที่
จะจองซื้ อ โดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่ งจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
J-W1
สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (J-W1 ) จานวนไม่เกิน 200,352,922 หน่วย
จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ องซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า กาหนดอัตราใช้สิทธิ ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ราคาใช้สิทธิ ที่ 2 บาท คาดจะสามารถออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายในดือนมิถุนายน 2562 โดย
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของหน่วยทางการที่เกี่ยวข้อง และมีอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมทั้ง กาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งแรกของ J-W1 วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับ
เงินจากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ประมาณ 400 ล้านบาท หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรายใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญครบถ้วน

การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะส่ งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความแข็งแกร่ งทางด้านฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ เงินทุน
ที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและออก J-W1 จะนาไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ชาระคืนหนี้เงินกูย้ มื รวมถึง ใช้สาหรับการลงทุนขยายธุ รกิจการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่ งใหม่ ภายใต้ชื่อ The Jas Amata Nakorn
มูลค่าโครงการกว่า 411.530 ล้านบาท แบ่งเป็ นสิ ทธิ การเช่ าช่ วงที่ ดินระยะเวลา 25 ปี มูลค่า 211.53 ล้านบาท การ
ก่อสร้างและออกแบบโครงการมูลค่า 200 ล้านบาท คาดแล้วเสร็ จภายในต้นปี 2563
โดยบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่า The Jas Amata Nakorn เป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพการเติบโตสู ง หวังเจาะกลุ่มลูกค้า
ย่านนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่ งเป็ นแหล่งชุ มชน มีประชากรหนาแน่ น รวมทั้ง อยูใ่ นแหล่งเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ZONE) มีกลุ่มผูม้ ีกาลังซื้ อ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับ จากก่อนหน้านี้ บริ ษทั
ฯ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนมาแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ The Jas Wanghin , The Jas
Ramintra และ Jas Urban Srinakarin
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