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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษา ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ บริ ษทั ยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : )
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ประเภทธุรกิ จ: บริหารพืน้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 120,390,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ โดยแบ่งเป็ น
1. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,156,000 หุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เจมาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) โดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 
และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
และพักการโอนหุน้ ณ วันที่ 
2. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่น้อยกว่า 72,234,000 หุน้ ต่อประชาชน โดยการจัดสรรหุน้ จานวนนี้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: จานวนหุน้ และสัดส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท เป็ นดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท
(ข) บุคคลทั ่วไป
(ค) นักลงทุนสถาบัน
(ง) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
48,156,000



120,390,000

ร้อยละ
40.00



100.00

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน :  บาท/หุน้
มูลค่าการเสนอขาย :  บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
 ไม่ม ี
 จานวนหุน
้ หรือหุน้ รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ : _____ หุน้ ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ : _____ บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1 บาท/หุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 1.57 บาท/หุน้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน  หุน้ คิดเป็ นร้อยละ  ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย
- พิจารณาจากสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings ratio : P/E)
- ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ  บาท คิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ เท่า โดยเมื่อหารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 320.39 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ  บาท (รายละเอียด
ตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
- P/E Ratio ของของบริษทั เทียบเคียง เป็ นดังนี้
บริ ษทั เที ยบเคียง

ตัวย่อ
หลักทรัพย์

ตลาดรอง
ที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิ จ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

ราคาเฉลี่ย
(บาท)

P/E เฉลี่ย
(เท่า)

1. 
2. 
3. 
ค่าเฉลี่ย



กรณี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครังแรก
้
(“IPO”)
ตลาดรอง:
 SET
 MAI
หมวดธุรกิ จ (sector): อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
 Profit Test  Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น :
บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้ประมาณ  ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
จานวน (ล้านบาท)
ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1) เพื่อเป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั


2) เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื


รวม



นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั มีอานาจในการพิจารณา
ยกเว้นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่า ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิ จของบริษทั
หรือกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ในอนาคต
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 1 ล้านบาท
เพื่อดาเนินธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี โดยธุ รกิจของ
บริษทั เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2543 จากการเป็ นหน่ วยงานหนึ่งใน บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึง่ ในขณะนัน้ เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจบริหาร
พืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าโดยเริม่ เช่าพืน้ ทีส่ ่วนสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้า บิก๊ ซี จังหวัดนครปฐม เป็ น
แห่งแรก ภายใต้ช่อื “IT Junction” เพื่อนามาจัดสรรให้เช่าต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าดังกล่าวได้
ขยายตัวและเติบโตจนเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ในปจั จุบนั นอกจากนี้ ในปี 2555 และปี 2557 บริษทั ได้ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่
ในรูปแบบตลาดชุมชน และศูนย์การค้าชุมชน ตามลาดับ
ปจั จุบนั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก คือ
(1) การบริ หารพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนสิ นค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และสิ นค้าเทคโนโลยีเพื่อนามาจัดสรร
และให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิ จ ภายใต้ชื่อ “IT Junction”
บริษทั เป็ นผูบ้ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยีหรือพืน้ ทีข่ าย
สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า บีทเี อส ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี เพื่อจัดสรรให้เช่าต่อกับผู้
ประกอบธุรกิจ โดยเริม่ ต้นจากการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซง่ึ เป็ นเจ้าของพืน้ ที่ เช่น บิก๊ ซี เซ็นทรัล เพื่อนามา
ปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อย พร้อมทัง้ ดูแล บริหาร จัดการพืน้ ทีด่ งั กล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เพื่อจัดเป็ นศู นย์จาหน่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม สินค้าเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ช่อื IT Junction
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั มีโครงการบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ IT Junction จานวน 46 สาขา มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม
10,484 ตร.ม. ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสาคัญทั ่วประเทศไทย
(2) การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “J Market”
บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะขยายธุรกิจสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบตลาดทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน โดยบริษทั จะ
เช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคารจากเจ้าของพืน้ ทีเ่ พื่อนามาพัฒนาปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อยทีต่ อ้ งการเช่าพืน้ ที่ ต่อไป
ภายใต้ช่อื J Market โดยบริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการนาร่องตลาดชุมชมสาขาแรกที่ ตลาดอมรพันธ์ ย่านบางเขน ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื “J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” และต่อมาในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการนาร่องแห่งทีส่ องทีบ่ ริเวณ
เคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง ภายใต้ช่อื “J Market ราษฏร์พฒ
ั นา”
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั มีจานวนตลาดชุมชน ภายใต้ช่อื J Market จานวน 2 แห่ง ได้แก่ J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
และ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา มีพน้ื ทีร่ วม 6,490 ตร.ม.
(3) การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้ชื่อ “The Jas”
บริษทั เริม่ ดาเนินการพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) แห่งแรกในโครงการ “The JAS วังหิน”
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นถนนลาดพร้าว-วังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่า
ทัง้ หมดประมาณ 5,000 ตร.ม. โดยมีผเู้ ช่าหลัก ได้แก่ Tops Market, Starbucks , Zen , MK Restaurant ซึง่ โครงการดังกล่าวบริษทั เป็ นเจ้าของ
ทีด่ นิ สาหรับพัฒนาศูนย์การค้าเอง โดยเปิ ดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2557
นอกจากนี้ บริษทั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ The JAS รามอินทรา ซึง่ ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ซึง่ มีกาหนดเปิ ดประมาณไตรมาส 3 ของปี 2558 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ตามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และทีค่ าดว่าจะ
เป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน สรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
จานวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
99.99
10
<0.01
10
<0.01
10
<0.01
-

รายชือ่
บริษทั เจมาร์ท จากัด (มหาชน)/1
นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา
นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
กลุ่มกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร Pre-emptive Right*
6 หุน้ สามัญเสนอขายให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เจมาร์ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right)
7 หุน้ สามัญเสนอขายประชาชนทัวไป**
่
รวม
1
2
3
4
5

ภายหลังการเสนอขายหุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
67.5
9,087,541
2.45
8,614,161
2.33
10
<0.01
17,731*
<0.01

-

-

30,436,587

8.22

250,000,000

100

72,234,000**
370,390,000

19.50**
100

หมายเหตุ * ส่วนทีน่ อกเหนือจากส่วนของนายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา และนางยุวดี พงษ์อชั ฌา
** ขึน้ อยู่กบั การใช้สทิ ธิ Pre-emptive Right ของกลุ่มผูถ้ อื หุ้นเจมาร์ท

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอดิศกั ดิ ์
2. นางสาวยุวดี
3. นางนงลักษณ์
4. นายสุพจน์
5. นายปรียม์ น
6. นายอนุชา
7. นางสาวพรรณี

ตาแหน่ง

สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
ลักษณะโภคิน
วรรณา
ปิ่ นสกุล
วิรยิ ะชัย
เชิดราไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิ จ
1 ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า (IT Junction)
2 ธุรกิจตลาดชุมชน (J Market)
3 รายได้ค่าส่งเสริมการขาย
และรายได้อน่ื
รวม

2555

2556

ม.ค. - ก.ย. 2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

194
9.3

92%
4%

314
23

90%
7%

225
17

91%
7%

295
15

90%
5%

7.5

4%

10

3%

6

2%

16

5%

211

100%

348

100%

248

100%

327

100%
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1.1
ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี
(IT Junction)
1.1.1 ความเสีย่ งจากการแข่งขันทางธุรกิจ
1.1.2 ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่
1.1.3 ความเสีย่ งจากการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ ห้เต็มพืน้ ทีโ่ ครงการ
1.1.4 ความเสีย่ งจากความล่าช้าในการรับชาระค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการของโครงการต่างๆ
1.1.5 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
1.1.6 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบริษทั แม่ในการทาธุรกิจ IT Junction
ธุรกิจพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (“The Jas”) และตลาดชุมชน (“J Market”)
1.1.7 ความเสีย่ งเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
1.1.8 ความเสีย่ งในการจัดหาทีด่ นิ เพื่อดาเนินโครงการใหม่
1.1.9 ความเสีย่ งเนื่องจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ
1.1.10 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากร/ทีมทีป่ รึกษา
1.2
ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ
1.2.1 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
1.2.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงความช่วยเหลือทางการเงินจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1.3
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั อยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4
ความเสีย่ งจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
รายละเอียด
สินทรัพย์
หนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กาไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)* (บาท/หุน้ )
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (%)

2555

2556

ณ 30 ก.ย. 2557

ล้านบาท
337.99
243.25
94.74
211.35
197.02

ล้านบาท
432.74
299.31
133.42
347.93
296.93

ล้านบาท
809.46
415.48
393.98
326.72
260.95

43.90
13.49
44.74
0.121
21.2%
2.57
n/a
n/a

0.00
12.32
38.68
0.104
11.1%
2.24
10.0%
33.9%

11.10
16.32
60.56
0.164
18.5%
1.05
9.8%
23.0%

*กำไรสุทธิต่อจำนวนหุน้ สำมัญหลังเสนอขำย จำนวน 370,390,000 หุน้
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน:
รายได้
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีรายได้รวมจานวน 211 ล้านบาท 348 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตราเติบโตจากปี ก่อนหน้า
ร้อยละ 64.9 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีรายได้รวม 248 ล้านบาท และ 327 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
อัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 31.9 ทัง้ นี้รายได้รวมของบริษทั กว่าร้อยละ 95 เป็ นรายได้ค่าเช่าจากการให้
เช่าพืน้ ที่ในส่วนของ IT Junction และ J Market และส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ค่าส่งเสริมการขายภายในบริเวณพืน้ ที่เช่าและรายได้
อื่น
ธุรกิ จบริหารพืน้ ที่เช่า (IT Junction)
ธุรกิจบริหารพืน้ ที่เช่า ในปี 2555 และปี 2556 มีรายได้จานวน 194 ล้านบาท และ 314 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นอัตราเติบโต
จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 61.9 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 มีรายได้ 225 ล้านบาท และ 295 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 31.1
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ IT Junction ประกอบด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการคือ


การขยายสาขาเพิม่ ขึน้ จาก 30 สาขา ณ สิน้ ปี 2555 เป็ น 42 สาขา ณ สิน้ ปี 2556 คิดเป็ นพืน้ ที่เช่าเพิม่ ขึน้ จาก 8,318 ตร.
ม. เป็ น 10,352 ตรม.และในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. ของปี 2556 ถึงปี 2557 สาขาเพิม่ ขึน้ จาก 39 สาขาเป็ น 46 สาขา คิด
เป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าเพิม่ ขึน้ จาก 10,058 ตร.ม. เป็ น 10,484 ตร.ม.



อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 2556 และ งวด ม.ค. – ก.ย. 57 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อพืน้ ที่
เท่ากับ 1,944 2,529 และ 3,126 บาทต่อ ตร.ม. ตามลาดับ



บริษทั สามารถรักษาระดับ อัตราการเช่าพืน้ ที่ในสาขาส่วนใหญ่ ให้อยู่ในระดับร้อยละ 85-95 ของพื้นที่ให้เช่ารวมได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ธุรกิ จตลาดชุมชน (J Market)
ในช่วงปี 2555 – 2556 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้รวม 9.3 ล้านบาท และ 23 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโต ร้อยละ
247 โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้มสี าเหตุหลักมาจาก สาขาตลาดอมรพันธ์ ซึ่งในปี 2555 รับรูร้ ายได้ค่าเช่าเพียงช่วง 4 เดือนสุดท้าย
ของปี ในขณะทีป่ ี 2556 รับรูร้ ายได้คา่ เช่าเต็มปี
สาหรับงวด ม.ค. – ก.ย ปี 2556 และ ปี 2557 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้ราย 17 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งลดลง
เนื่องจากมีผเู้ ช่าบางรายย้ายออก ส่งผลให้มอี ตั ราการเช่าพืน้ ที่และรายได้คา่ เช่าลดลง
รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อื่น
นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าแล้ว บริษทั ยังคงมีรายได้จากการให้บริการส่งเสริมการขายในพืน้ ที่ให้เช่า ในแต่ละประเภทธุรกิจ และ
รายได้อ่นื ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าปรับลูกหนี้ค่าเช่าที่ทาการชาระล่าช้าและส่วนแบ่งรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ระยะสัน้ (7 วัน/ 15
วัน) โดยในปี 2555 ถึง 2556 มีจานวนรวม 7.5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามลาดับ และ ในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557
บริษทั มีรายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื 6 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่วนที่เพิม่ ขึน้ มาจากค่าปรับลูกหนี้
ค้างชาระค่าเช่า
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ต้นทุนค่าเช่า
ต้นทุนค่าเช่าเป็ นต้นทุนหลักของบริษทั โดยในปี 2555 ถึง 2556 มีจานวน 181 ล้านบาท และ 270 ล้านบาทตามลาดับ และในงวด
ม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีตน้ ทุนค่าเช่า 197 ล้านบาท และ 237 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่าเช่า
มีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาในส่วนของธุรกิจ IT Junction ซึ่งส่งผลให้บริษทั ต้องทาการเช่าพืน้ ที่จากเจ้าของพืน้ ที่เพิม่ ขึน้
และการปรับเพิม่ ของต้นทุนค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นสาขาเดิมทีม่ กี ารต่อสัญญาใหม่กบั เจ้าของพืน้ ที่ ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงสามารถกาหนดราคาค่า
เช่ากับลูกค้าที่มาเช่าพืน้ ที่เพื่อให้มรี ายได้ค่าเช่าสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ ได้ โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนต้นทุนค่าเช่าต่อรายได้
ค่าเช่าของธุรกิจ IT Junction ในปี 2555 ถึง 2556 ลดลงจากร้อยละ 85.6 เป็ นร้อยละ 77.6 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ
2557 ลดลงจากร้อยละ 79.8 เป็ น ร้อยละ 72.6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่มาจาก ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าคอมมิชชั ่นให้กบั พนักงานขายพื้นที่เช่า และฝ่ายการตลาด
สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนพนักงานส่วนบริหาร ค่าเช่าพืน้ ที่สานักงาน ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั ในปี 2555 ถึง ปี 2556 มีจานวน 16.1 ล้าน
บาท และ 26.9 ล้านบาทตามลาดับ และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 เท่ากับ 19.9 ล้านบาท และ 23.7 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยการเพิ่ม ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักจากการ การเพิ่ม ขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าตกแต่ ง
สานักงานตัดจาหน่าย ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายสาขาในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามการขยายสาขาดังกล่าวส่งผลให้บริษทั มี
รายได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยหากเปรียบเทียบกับรายได้แล้วจะพบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ในแต่ละ
ช่วงปี 2555-2556 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันทีร่ อ้ ยละ 7.6-7.7 ของรายได้ในแต่ละปี และลดลงในช่วง ม.ค.– ก.ย 2557 มาอยู่ท่รี ะดับ
ร้อยละ 7.3 ของรายได้รวม แสดงให้เห็นถึงการบริหารค่าใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
กาไรสุทธิ
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 44.7 ล้านบาท และ 38.7 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ
21.2 และร้อยละ 11.1 ตามลาดับ โดยในปี 2555 บริษทั มีกาไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 43.9 ล้านบาท สาหรับงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 22.2 ล้านบาท และ 60.6 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 173 โดยในงวดดังกล่าว บริษทั มีอตั รากาไรสุทธิรอ้ ยละ
9.0 และร้อยละ 18.5 ตามลาดับ โดยในงวด ม.ค. – ก.ย. 2557 บริษทั มีกาไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจานวน 11.1 ล้านบาท ทัง้ นี้หากคานึงถึงเฉพาะกาไรปกติท่เี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะมีกาไรสุทธิเทียบเท่า
จานวน 51.7 ล้านบาท (สมมติฐานที่อตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 20) โดยคิดเป็ นการเติบโตของของกาไรสุทธิรอ้ ยละ 132.9
อันเป็ นผลมาจาก รายได้ค่าเช่าทึ่เพิม่ ขึน้ อัตรากาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจบริหารพืน้ ที่เช่าที่เพิม่ ขึน้ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 338 ล้านบาท และ 433 ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่วน
ใหญ่ประกอบจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โครงการ The JAS วังหิน เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ของสาขาของ IT Junction
และเงินมัดจาที่จ่ายให้กบั เจ้าของพืน้ ที่ธุรกิจ IT Junction และ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 809.5
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 376.7 ล้านบาทจาก ณ สิน้ ปี 56 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับโครงการ The JAS วังหิน ตามมูลค่าการก่อสร้างที่เพิม่ ขึ้นจานวน
210.8 ล้านบาท
2. บริษทั ได้ทาการซื้อสิทธิการเช่าที่ดนิ สาหรับพัฒนาโครงการ The JAS รามอินทรา โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 มีมูลค่า
จานวน 69.6 ล้านบาท
3. การเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 32.5 ล้านบาท
4. การเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจาทีจ่ า่ ยให้กบั เจ้าของพืน้ ทีเ่ ช่าสาหรับธุรกิจ IT Junction จาวน 10.8 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2555 บริษทั ไม่มกี ารกู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยปี 2556 บริษทั ได้ทาการกู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 110
ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 206 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี
2556 จานวน 96 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการเบิกเงินกู้เพิม่ เติมสาหรับการก่อสร้างโครงการ The Jas วังหิน และโครงการ The Jas ราม
อินทรา โดยเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทัง้ หมด
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 94.7 ล้านบาท และ 133.4 ล้านบาทตามลาดับ เพิม่ ขึ้น
38.7 ล้านบาทจากการเพิม่ ขึ้นของกาไรสะสม และ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 393.9 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2556 จานวน 260.6 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 บริษทั ได้ทาการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ส่งผลให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เพิม่ ขึน้ 200 ล้านบาทเป็ น 250 ล้านบาท นอกจากนี้บริษทั มีกาไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 60.6 ล้านบาท
ส่งผลให้สว่ นของกาไรสะสมเพิม่ ขึน้ เป็ น 143.9 ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์ :

นายเอกชัย สุขมุ วิทยา (ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุ การบริษทั )
325/7 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-308-9000
โทรสาร : 02-308-8118

(ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์)
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