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16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ภาพรวมการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
(1) โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ตาม
ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำ
1.
(IT Junction)
ธุรกิจตลำดชุมชน
2.
(J Market)
รำยได้ค่ำส่งเสริมกำร
3.
ขำยและรำยได้อ่นื
รวม

2555

2556

ม.ค. – ก.ย. 2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

194

92%

314

90%

225

91%

295

90%

9.3

4%

23

7%

17

7%

15

5%

7.5

4%

10

3%

6

2%

16

5%

211

100%

348

100%

248

100%

327

100%

ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 211 ล้ำนบำท 348 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตรำ
เติบโตจำกปี ก่อนหน้ำร้อยละ 64.9 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีรำยได้รวม 248 ล้ำนบำท และ
327 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ ร้อยละ 31.9
ทัง้ นี้รำยได้รวมของบริษทั กว่ำร้อยละ 95 เป็ นรำยได้ค่ำเช่ำจำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่ในส่วนของ IT Junction และ J
market และส่วนทีเ่ หลือเป็ นรำยได้ค่ำส่งเสริมกำรขำยภำยในบริเวณพืน้ ที่ เช่ำและรำยได้อ่นื โดยพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำของบริษทั
แบ่งเป็ นกลุ่มตำมลักษณะธุรกิจดังนี้
ธุรกิ จบริหารพืน้ ที่เช่า (IT Junction)
ธุรกิจบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำ ในปี 2555 และปี 2556 มีรำยได้จำนวน 194 ล้ำนบำท และ 314 ล้ำนบำทตำมลำดับ คิด
เป็ นอัตรำเติบโตจำกปี ก่อนหน้ำร้อยละ 61.9 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 มีรำยได้ 225 ล้ำนบำท และ 295
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 31.1
กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ IT Junction ประกอบด้วยสำเหตุหลัก 3 ประกำรคือ


กำรขยำยสำขำเพิม่ ขึน้ จำก 30 สำขำ ณ สิน้ ปี 2555 เป็ น 42 สำขำ ณ สิน้ ปี 2556 คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ำเพิม่ ขึน้
จำก 8,318 ตร.ม. เป็ น 10,352 ตรม.และในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. ของปี 2556 ถึงปี 2557 สำขำเพิม่ ขึน้
จำก 39 สำขำเป็ น 46 สำขำ คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ำเพิม่ ขึน้ จำก 10,058 ตร.ม. เป็ น 10,484 ตร.ม.



อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2555 2556 และ งวด ม.ค. – ก.ย. 57 อัตรำค่ำ
เช่ำเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีเ่ ท่ำกับ 1,944 2,529 และ 3,126 บำทต่อ ตร.ม. ตำมลำดับ



ผูเ้ ช่ำส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีกอุปกรณ์ โทรศัพท์มอื ถือซึง่ เป็ นสินค้ำทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมเป็ น
อย่ำงสูงในช่วงเวลำทีผ่ ่ำนมำ ส่งผลให้จำนวนผูป้ ระกอบกำรทีต่ ้องกำรเช่ำพืน้ ทีข่ ำยสินค้ำเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก
พืน้ ทีเ่ ช่ำ IT Junction ของสำขำ ทัง้ สำขำเก่ำและสำขำใหม่สว่ นใหญ่จงึ มีอตั รำกำรเช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับ
ร้อยละ 85-95 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
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314
42
10,352

ม.ค. – ก.ย.
2556
225
39
10,058

ม.ค. – ก.ย.
2557
295
46
10,484

2,529

2,486

3,126

ธุรกิ จ IT Junction

2555

2556

รำยได้ (ล้ำนบำท)
จำนวนสำขำ (แห่ง)
จำนวนพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (ตร.ม.)
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ต่อพืน้ ที่
(บำทต่อตร.ม.ต่อเดือน)

194
30
8,318
1,944

ธุรกิ จตลาดชุมชน (J Market)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 ธุรกิจตลำดชุมชนมีจำนวนโครงกำรทัง้ หมด 2 โครงกำรประกอบด้วยสำขำดังตำรำง
สาขา
ที่

รายชื่อสาขา

1

ตลำดอมรพันธ์

2

รำษฏร์พฒ
ั นำ

ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของ
โครงการ
ตลำดอมรพันธ์ ถนน
พหลโยธิน เขตบำงเขน
กรุงเทพฯ
บริเวณหมูบ่ ำ้ นเคหะธำนี 4
ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ
เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ

ขนาดพืน้ ที่เช่า
(ตร.ม.)

วันที่เริ่ม
ดาเนิ นการ

5,000

1 ก.ย. 55

1,490

1 พ.ค. 57

ในช่วงปี 2555 – 2556 ธุรกิจตลำดชุมชนมีรำยได้รวม 9.3 ล้ำนบำท และ 23 ล้ำนบำทในปี 2556 คิดเป็ นอัตรำ
กำรเติบโต ร้อยละ 247 โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้มีสำเหตุหลักมำจำก สำขำตลำดอมรพันธ์ ซึง่ ในปี 2555 รับรูร้ ำยได้
ค่ำเช่ำเพียงช่วง 4 เดือนสุดท้ำยของปี ในขณะทีป่ ี 2556 รับรูร้ ำยได้ค่ำเช่ำเต็มปี
สำหรับงวด ม.ค. – ก.ย ปี 2556 และ ปี 2557 ธุรกิจตลำดชุมชนมีรำยได้รำย 17 ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึง่ ลดลงเนื่องจำกมีผเู้ ช่ำบำงรำยย้ำยออก ส่งผลให้มอี ตั รำกำรเช่ำพืน้ ทีแ่ ละรำยได้ค่ำเช่ำลดลง
รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อื่น
นอกเหนือจำกรำยได้ค่ำเช่ำแล้ว บริษัทยังคงมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรส่งเสริมกำรขำยในพื้นทีใ่ ห้เช่ำ ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และรำยได้อ่นื ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกค่ำปรับลูกหนี้ค่ำเช่ำทีท่ ำกำรชำระล่ำช้ำและส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรให้
เช่ำพืน้ ทีร่ ะยะสัน้ (7 วัน/ 15 วัน)
รำยได้ค่ำส่งเสริมกำรขำยและรำยได้อ่นื ในปี 2555 ถึง 2556 มีจำนวนรวม 7.5 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และ ในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีรำยได้ค่ำส่งเสริมกำรขำยและรำยได้อ่นื 6 ล้ำนบำท และ
16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มำจำกค่ำปรับลูกหนี้คำ้ งชำระค่ำเช่ำ
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(2) ต้นทุนค่าเช่า
ต้นทุนค่ำเช่ำเป็ นต้นทุนหลักของบริษทั โดยในปี 2555 ถึง 2556 มีจำนวน 181 ล้ำนบำท และ 270 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีต้นทุนค่ำเช่ำ 197 ล้ำนบำท และ 237 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำมีสำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยสำขำในส่วนของธุรกิจ IT Junction ซึง่ ส่งผลให้บริษทั
ต้องทำกำรเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกเจ้ำของพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และกำรปรับเพิม่ ของต้นทุนค่ำเช่ำพืน้ ทีใ่ นสำขำเดิมทีม่ กี ำรต่อสัญญำใหม่
กับเจ้ำของพืน้ ที่ ทัง้ นี้บริษทั ยังคงสำมำรถกำหนดรำคำค่ำเช่ำกับลูกค้ำทีม่ ำเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อให้มรี ำยได้ค่ำเช่ำสอดคล้องกับ
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ โดยจะเห็นได้จำกสัดส่วนต้นทุนค่ำเช่ำต่อรำยได้ค่ำเช่ำในปี 2555 ถึง 2556 ลดลงจำกร้อยละ 85.6
ของรำยได้ค่ำเช่ำ เป็ นร้อยละ 77.6 และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 ลดลงจำก ร้อยละ 79.8 เป็ น ร้อยละ 72.6
(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย: ล้ำนบำท

2555

2556

ม.ค. – ก.ย. 2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรขำย

7.4

46.0%

11.7

43.5%

8.7

43.6%

10.1

42.6%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวม
ร้อยละเทียบกับรำยได้

8.7
16.1

54.0%
100.0%
7.6%

15.2
26.9

56.5%
100.0%
7.7%

11.2
19.9

56.4%
100.0%
8.1%

13.6
23.7

57.4%
100.0%
7.3%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำคอมมิชชันที
่ จ่ ่ำยให้กบั พนักงำนขำยพืน้ ทีเ่ ช่ำและ
ฝำ่ ยกำรตลำด สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนพนักงำนส่วนบริหำร ค่ำเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน ค่ำ
เสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษทั ในปี 2555 ถึง ปี 2556 มีจำนวน 16.1 ล้ำนบำท และ 26.9 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และในงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 เท่ำกับ 19.9 ล้ำนบำท และ 23.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำร
เพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรมีสำเหตุหลักจำกกำร กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน และค่ำตกแต่ ง
สำนักงำนตัดจำหน่ำย ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรขยำยสำขำในช่วงเวลำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยสำขำดังกล่ำวส่งผล
ให้บริษัทมีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยหำกเปรียบเทียบกับรำยได้แล้วจะพบว่ำ สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อรำยได้ในแต่ละช่วงปี 2555-2556 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่รอ้ ยละ 7.6-7.7 ของรำยได้ในแต่ละปี และลดลง
ในช่วง ม.ค.– ก.ย 2557 มำอยู่ท่รี ะดับร้อยละ 7.3 ของรำยได้รวม แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(4) กาไรจากการดาเนิ นงาน (ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้)
ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 14 ล้ำนบำท 51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ซึง่ คิดเป็ นอัตรำเติบโตจำกปี ก่อนหน้ำร้อยละ 364 โดยในปี ดงั กล่ำว บริษทั มีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำน ร้อยละ 6.8
และร้อยละ 14.7 ตำมลำดับ ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนมำจำกกำรทีบ่ ริษทั สำมำรถเพิม่ ค่ำเช่ำกับ
ผูเ้ ช่ำปจั จุบนั และผูเ้ ช่ำรำยใหม่ได้ตำมเป้ำหมำย ในขณะทีค่ ่ำเช่ำจ่ำยของบริษทั เพิม่ ขึน้ ต่ำกว่ำรำยได้ค่ำเช่ำทีป่ รับเพิม่ ขึน้
นอกจำกนี้บริษทั ยังสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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สำหรับงวด ม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 30.1 ล้ำนบำท และ 65.8 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 118 โดยในงวดดังกล่ำว บริษทั มีอตั รำกำไร
จำกกำรดำเนินงำน ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 20.1 ตำมลำดับ โดยเพิม่ ขึน้ จำกเหตุผลข้ำงต้น
ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษทั มีกำรปรับมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึง่ เป็ น ทีต่ งั ้ ของโครงกำร The Jas วังหิน
ส่งผลให้ บริษัทมีกำไรพิเศษซึ่งไม่ได้เป็ นกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทจำนวน 43.9 ล้ำนบำท และสำหรับงวด
ม.ค. – ก.ย. 2557 บริษทั มีกำรปรับมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิม่ ขึน้ ในส่วนของโครงกำร The Jas วังหิน
ส่งผลให้บริษทั มีกำไรพิเศษซึง่ ไม่ได้เป็ นกำไรจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 11.1 ล้ำนบำท

หน่วย: ล้ำนบำท

รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำส่งเสริมกำรขำย
รำยได้อ่นื
ต้นทุนค่ำเช่ำ
กำไรขัน้ ต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ปรับมูลค่ำยุตธิ รรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน

2555

2556

ม.ค. – ก.ย. 2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

มูลค่ำ
203.85

%
96.4%

มูลค่ำ
337.91

%
97.1%

มูลค่ำ
241.92

%
97.7%

มูลค่ำ
310.35

%
95.0%

6.24

3.0%

4.52

1.3%

2.49

1.0%

7.70

2.4%

1.26

0.6%

5.50

1.6%

3.10

1.3%

8.68

2.7%

(180.94) (85.6%) (270.02) (77.6%) (197.46) (79.8%) (237.26) (72.6%)
30.41

14.4%

77.90

22.4%

50.06

20.2%

89.47

27.4%

(7.39)

(3.5%)

(11.70)

(3.4%)

(8.68)

(3.5%)

(10.09)

(3.1%)

(8.69)

(4.1%)

(15.21)

(4.4%)

(11.24)

(4.5%)

(13.60)

(4.2%)

14.33

6.8%

51.00

14.7%

30.14

12.2%

65.78

20.1%

43.90

20.8%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

11.10

3.4%
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(5) ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีต้นทุนทำงกำรเงิน จำนวน 1.7 ล้ำนบำท 2.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยต้นทุน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ ในปี 2555 บริษทั ทำกำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำก เจมำร์ท จำนวน 151 ล้ำนบำท เพื่อใช้
ในกำรซือ้ ทีด่ นิ สำหรับพัฒนำโครงกำร The Jas วังหิน และในปี 2556 บริษทั ได้ทำกำรกูย้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินจำนวน 112 ล้ำนบำท เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกูร้ ะยะสัน้ เจมำร์ท โดยบริษทั จะเริม่ ทยอยชำระเงินกูร้ ะยะยำวดังกล่ำว
ในช่วงระหว่ำงปี 2557-2564
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั มีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 1.15 ล้ำนบำทจำกกำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำก
เจมำร์ท เพื่อชำระสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ บริเวณถนนลำดปลำเค้ำ เพื่อพัฒนำโครงกำร The Jas รำมอินทรำ
(6) กาไรสุทธิ
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกำไรสุทธิ จำนวน 44.7 ล้ำนบำท และ 38.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำ
กำไรสุทธิ ร้อยละ 21.2 และร้อยละ 11.1 ตำมลำดับ โดยในปี 2555 บริษทั มีกำไรพิเศษจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 43.9 ล้ำนบำท กรณีทค่ี ำนึงถึงเฉพำะกำไรปกติทเ่ี กิดจำกกำรดำเนินงำน บริษทั จะ
มีกำไรสุทธิเทียบเท่ำจำนวน 22.6 ล้ำนบำท (สมมติฐำนทีอ่ ตั รำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยะละ 23 ในปี 2555) โดยจะเห็น
ว่ำบริษทั มีกำรอัตรำเติบโตของกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญ โดยคิดเป็ นอัตรำเติบโตของกำไรสุทธิรอ้ ยละ 71 อัน
เป็ นผลมำจำก รำยได้รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และกำรปรับลดอัตรำภำษี
เงินได้นิตบิ ุคคลจำกร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ 20 ในปี 2556
สำหรับงวดม.ค. – ก.ย. 2556 และ 2557 บริษทั มีกำไรสุทธิ จำนวน 22.2 ล้ำนบำท และ 60.6 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 173 โดยในงวดดังกล่ำว บริษทั มีอตั รำกำไร
สุทธิ ร้อยละ 9.0 และร้อยละ 18.5 ตำมลำดับ โดยในงวด ม.ค. – ก.ย. 2557 บริษัทมีกำไรพิเศษจำกกำรปรับมูลค่ำ
ยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 11.1 ล้ำนบำท ทัง้ นี้หำกคำนึงถึงเฉพำะกำไรปกติท่เี กิดจำกกำร
ดำเนินงำน บริษทั จะมีกำไรสุทธิเทียบเท่ำจำนวน 51.7 ล้ำนบำท (สมมติฐำนที่อตั รำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20)
โดยกำรเติบโตของของกำไรสุทธิรอ้ ยละ 132.9 อันเป็ นผลมำจำกรำยได้รวมทึเ่ พิม่ ขึน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
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(7) ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจำนวน 338 ล้ำนบำท และ 433 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่ประกอบจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โครงกำร The Jas วังหิน เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ของสำขำของ IT Junction และเงินมัดจำทีจ่ ่ำยให้กบั เจ้ำของพืน้ ที่ธุรกิจ IT Junction โดยสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้
95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 ในปี 2556 โดยมำจำกสำเหตุดงั นี้
(1) กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง สำหรับโครงกำร The Jas วังหิน จำนวน 34 ล้ำนบำท
(2) กำรเพิม่ ขึน้ ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำนวน 23 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำโครงกำร The Jas ทีเ่ พิม่ ขึน้
จำกกำรลงทุนตำมกำหนดกำรก่อสร้ำง
(3) กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจำทีจ่ ่ำยให้กบั เจ้ำของพืน้ ที่เช่ำ สำหรับธุรกิจ IT Junction จำนวน 21 ล้ำนบำท จำก
กำรขยำยสำขำของ IT Junction
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจำนวน 809.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 376.7 ล้ำนบำทจำก ณ
สิน้ ปี 2556 หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
(1) กำรเพิม่ ขึน้ ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สำหรับโครงกำร The Jas วังหิน ตำมมูลค่ำกำรก่อสร้ำงที่
เพิม่ ขึน้ จำนวน 210.8 ล้ำนบำท
(2) บริษทั ได้ทำกำรซือ้ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ สำหรับพัฒนำโครงกำร The Jas รำมอินทรำ โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.
2557 มีมลู ค่ำจำนวน 69.6 ล้ำนบำท
(3) กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงจำนวน 32.5 ล้ำนบำท
(4) กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจำทีจ่ ่ำยให้กบั เจ้ำของพืน้ ทีเ่ ช่ำสำหรับธุรกิจ IT Junction จำวน 10.8 ล้ำนบำท
ลูกหนี้ การค้า
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีลกู หนี้กำรค้ำรวม จำนวน 4.0 ล้ำนบำท และ 3.9 ล้ำนบำทตำมลำดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.2 และ 0.9 ของสินทรัพย์รวมและ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีลกู หนี้กำรค้ำจำนวน 1.5 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของสินทรัพย์รวม
โดยบริษทั มีลกู หนี้กำรค้ำอยู่ในระดับต่ำเนิ่องจำกกำรเก็บเงินในส่วนของรำยได้ค่ำเช่ำในแต่ละเดือนซึง่ เป็ นรำยได้
หลักของบริษทั มีระยะเวลำกำรเก็บเฉลีย่ เพียงประมำณ 3-4 วัน โดยในกำรดำเนินงำนช่วงทีผ่ ่ำนมำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยที่
เช่ำพืน้ ที่ส่วนใหญ่มกี ำรชำระค่ำเช่ำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ส่งผลให้ยอดที่คำ้ งชำระส่วนใหญ่เป็ นยอดค้ำงชำระที่มี
อำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน
ทัง้ นี้บริษทั มีกำรประเมินควำมเสีย่ งและติดตำมกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ทค่ี ำ้ งชำระอย่ำงสม่ำเสมอ โดยลูกหนี้
กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 และวันที่ 30 ก.ย. 2557 สำมำรถแบ่งแยกตำมอำยุลกู หนี้ดงั ตำรำง
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ลูกหนี้ (หน่ วย: ล้านบาท)
ลูกหนี้ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
ลูกหนี้คำ้ งชำระน้อยกว่ำ 3 เดือน
ลูกหนี้คำ้ งชำระระหว่ำง 3-6 เดือน
ลูกหนี้คำ้ งชำระระหว่ำง 6-12 เดือน
ลูกหนี้คำ้ งชำระเกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

30 ก.ย. 2557

1.2
1.8
0.6
0.3
0.0
4.0

0.1
3.8
0.0
0.1
0.0
(0.1)
3.9

0.1
1.2
0.4
0.0
0.1
(0.3)
1.5

สำหรับลูกหนี้ทม่ี อี ำยุมำกกว่ำ 6 เดือน บริษทั จะเริม่ ดำเนินกำรให้หน่วยงำนทำงกฏหมำยติดตำมหนี้ ซึง่ ถ้ำได้รบั
ควำมจำนงจำกลูกหนี้ บริษทั จะทำกำรผ่อนผันให้ลกู หนี้ทำกำรชำระหนี้ได้ตำมระยะเวลำผ่อนผันและค่ำปรับทีเ่ หมำะสม
แต่ถำ้ หำกไม่สำมำรถติดต่อลูกหนี้ได้ บริษทั จะทำกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนจนกว่ ำจะทำกำรเก็บหนี้
ได้ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่จำนวน 0.3 ล้ำนบำท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 212 ล้ำนบำทและ 235 ล้ำน
บำท ตำมลำดับซึง่ เป็ นทีด่ นิ บริเวณที่มกี ำรพัฒนำโครงกำร The Jas วังหิน โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2556 เกิดจำกงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่ำงปี ตำมแผนกำรก่อสร้ำง โดยบริษทั ได้รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ จำกกำรกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อ
พัฒนำโครงกำรทัง้ หมดเข้ำไปในรำคำทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว
ในช่วงเวลำข้ำงต้น บริษัท มีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงำน จำนวน 37 ล้ำนบำท และ 40 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มำจำก กำรตกแต่งสำขำใหม่ของธุรกิจ IT Junction ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำก 30 สำขำในปี 2555
เป็ น 42 สำขำในปี 2556 และกำรปรับปรุงตกแต่งพืน้ ทีส่ ำหรับสำขำเดิม นอกจำกนี้ในปี 2556 บริษทั มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำก่อสร้ำงสำหรับโครงกำร The Jas วังหิน จำนวน 34 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 446.2 ล้ำนบำท โดยเพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี
2556 จำนวน 210.8 ล้ำนบำทตำมมูลค่ำกำรก่อสร้ำงของโครงกำร The Jas วังหินและโครงกำร The Jas รำมอินทรำ ที่
เพิม่ ขึน้ และมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์จำนวน 51 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2556 จำนวน 7.2 ล้ำนบำท เกิดจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของสำขำธุรกิจ IT Junction จำก 42 สำขำเป็ น 46 สำขำและธุรกิจ J Market สำขำรำษฏร์พฒ
ั นำ และสำขำไทร
ม้ำ นอกจำกนี้บริษทั ได้ทำกำรซือ้ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ บริเวณถนนรำมอินทรำช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 เพื่อรองรับกำร
พัฒนำโครงกำร The Jas รำมอินทรำโดยในงวดปจั จุบนั มีมลู ค่ำ 69.6 ล้ำนบำท
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(8) แหล่งที่มาของเงิ นทุน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ไม่มกี ำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน แต่มกี ำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำก เจมำร์ท ซึง่ เป็ น
บริษทั แม่ ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 151 ล้ำนบำท เพื่อใช้เข้ำซือ้ ทีด่ นิ บริเวณวังหินสำหรับพัฒนำโครงกำร The
Jas วังหิน โดยในช่วงปี 2556 บริษทั ได้ทำกำรกูย้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก เจ
มำร์ท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก เจมำร์ท ลดลงเหลือ 48 ล้ำนบำท และมีเงินกูย้ มื ระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินส่วนทีม่ กี ำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวน 8 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ไม่มกี ำรกูย้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยปี 2556 บริษทั ได้ทำกำรกูย้ มื เงินระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก เจมำร์ท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 110 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 206
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี 2556 จำนวน 96 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรเบิกเงินกูเ้ พิม่ เติมสำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำร
The Jas วังหิน และโครงกำร The Jas รำมอินทรำ
(9) ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 94.7 ล้ำนบำท และ 133.4 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 38.7 ล้ำนบำทจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของกำไรสะสม
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 393.9 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี 2556 จำนวน
260.5 ล้ำนบำท โดย ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 บริษทั ได้ทำกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม ตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Right Offering) โดยกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ส่งผลให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิม่ ขึน้ 200
ล้ำนบำทเป็ น 250 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษทั มีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จำนวน 60.6 ล้ำนบำท ส่งผล
กำไรสะสมเพิม่ ขึน้ เป็ น 143.9 ล้ำนบำท
การเพิ่ มทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
แหล่งทีม่ ำของเงินทุนของบริษทั จำกเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จำนวน 120,390,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั ขึน้ อยู่กบั รำคำเสนอขำย
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 47.2 และ 29.0 ตำมลำดับ โดยในปี
2555 บริษัทมีกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 43.9 ล้ำนบำท โดยหำก
พิจำรณำเฉพำะกำไรทีเ่ กิดจำกกำรดำเนินงำน ในปี 2555 จะมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11.5
ในงวด ม.ค. – ก.ย. 2557 บริษัทมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 15.4 ทัง้ นี้ในช่วงเวลำดังกล่ำว
บริษัทมีกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 11.1 ล้ำนบำท โดยหำกพิจำรณำ
เฉพำะกำไรทีเ่ กิดจำกกำรดำเนินงำน บริษทั จะมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 13.1 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับสิน้
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ปี 2556 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทั ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจำนวน 200 ล้ำนบำท ส่งผลให้ส่วนของผู้
ถือหุน้ มีจำนวนเพิม่ ขึน้ เป็ น 393.9
(10) สภาพคล่อง
ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 8.9 ล้ำนบำท 21.9 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ จำนวน 13 ล้ำนบำทมีจำกกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยบริษทั ได้จ่ำยค่ำก่อสร้ำงล่วงหน้ำสำหรับอำคำรของ
โครงกำร The Jas วังหินไปจำนวน 34 ล้ำนบำทโดยบันทึกเป็ นกระแสเงินสดออกจำก เงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ดำเนินงำนทัง้ จำนวน สำหรับงวด 9 เดือนปี 2557 บริษทั มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 97.0 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ในปี 2555 และปี 2556 มีจำนวน 206.8 ล้ำนบำท และ 31.8 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยในปี 2555 บริษทั ได้ทำเข้ำทำกำรซือ้ ทีด่ นิ บริเวณวังหินเพื่อพัฒนำโครงกำร The JAS วังหิน ใช้เงิน
ไปจำนวน 168 ล้ำนบำท และซือ้ เครื่องตกแต่งสำนักงำนและอุปกรณ์จำนวน 37 ล้ำนบำทสำหรับใช้ในกำรปรับปรุงและ
ขยำยสำขำ IT Junction และในปี 2556 บริษทั ได้ชำระค่ำก่อสร้ำงโครงกำร The JAS วังหินจำนวน 19 ล้ำนบำท และซือ้
เครื่องตกแต่งสำนักงำนและอุปกรณ์จำนวน 13 ล้ำนบำทสำหรับใช้ในกำรปรับปรุงและขยำยสำขำ IT Junction สำหรับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ได้มกี ำรชำระค่ำก่อสร้ำงโครงกำร The Jas วังหินและโครงกำร The Jas รำม
อินทรำ จำนวน 231.0 ล้ำนบำท ซือ้ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ สำหรับพัฒนำโครงกำร The JAS รำมอินทรำจำนวน 71.4 ล้ำน
บำท และซือ้ เครื่องตกแต่งสำนักงำนและอุปกรณ์จำนวน 17.3 ล้ำนบำท สำหรับใช้ในกำรขยำยสำขำ IT Junction และ
สำขำ J Market ส่งผลให้มเี งินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน 319.7 ล้ำนบำท
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 200.2 ล้ำนบำท 16.7 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2555 บริษทั ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ เดิมจำนวน 50 ล้ำนบำทและได้มี
กำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำก เจมำร์ท จำนวน 151 ล้ำนบำท และในปี 2556 บริษทั ได้ทำกำรกูย้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินจำนวน 120 ล้ำนบำท และชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ให้กบั เจมำร์ท จำนวน 103 ล้ำนบำท สำหรับงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2557 บริษทั ได้มชี ำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ กับ เจมำร์ท 48 ล้ำนบำท และชำระคืนหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 0.3
ล้ำนบำท โดยได้ทำกำรเบิกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 124.2 ล้ำนบำท และได้รบั เงินเพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื
หุน้ เดิมจำนวน 200 ล้ำนบำท ส่งผลให้มเี งินสดได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน 275.9 ล้ำนบำท
หน่ วย: ล้านบาท
เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม ำ (ใ ช้ ไ ป )ใ นกิ จ กรรม
ดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุท ธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหำ
เงิน
เงิน สดและรำยเทีย บเท่ ำ เงิน สดเพิ่ม ขึ้น
(ลดลง)สุทธิ

2555

2556

ม.ค. – ก.ย. 2557

8.9

21.9

97.0

(206.8)

(31.8)

(319.7)

200.2

16.7

275.9

2.3

6.8

53.3

ส่วนที่ 2 หน้ำ 105

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมดำเนินงำน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหำเงินส่งผลให้ในปี 2555 และ
2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ 2.3 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 6.8 ล้ำนบำท
และ เพิม่ ขึน้ 53.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และวันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่องที่ 0.09 เท่ำ 0.27 เท่ำ
และ 0.77 เท่ำ ตำมลำดับ ในปี 2555 สำเหตุท่บี ริษทั หนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวนมำก เกิดจำก
กำรที่บริษัท ใช้เงินกู้ระยะสัน้ ในกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทัง้ นี้ในปี 2556
บริษทั ได้ทำกำรรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะสัน้ เปลีย่ นเป็ นเงินกูร้ ะยะยำวบำงส่วนแล้ว ส่งผลให้มอี ตั รำส่วนสภำพคล่องทีด่ ขี น้ึ
โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั ได้ทำกำรชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทัง้ หมดกับ เจมำร์ท แล้ว ส่งผลให้อตั รำส่วนสภำพ
คล่องเพิม่ ขึน้ มำอยู่ทร่ี ะดับ 0.77 เท่ำ
ในกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทมีวงจรเงินสดที่ดี โดยในช่วงปี 2556 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557
บริษทั มีวงจรเงินสดติดลบเล็กน้อยอยู่ท่ี (0.1) วัน และ 1.3 วัน ซึง่ เป็ นผลมำจำกระยะเวลำเก็บหนี้จำกลูกค้ำพืน้ ทีเ่ ช่ำ
เฉลีย่ อยู่ท่ี 4.2 วัน และ 2.9 วัน ตำมลำดับ ในขณะทีร่ ะยะเวลำชำระหนี้ ค่ำเช่ำจ่ำยให้กบั เจ้ำของพื้นที่ และค่ำใช้จ่ำย
สำธำรณูปโภคของบริษทั อยู่ท่ี 4.3 วัน และ 1.6 วัน ตำมลำดับ
(11) โครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ วันที่ 30 ก.ย. 2557 บริษทั มีอตั รำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ทร่ี ะดับ 2.57
เท่ำ 2.24 เท่ำและ 1.05 เท่ำตำมลำดับ โดยสำเหตุท่อี ตั รำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ค่อนข้ำงสูงในปี 2555 และ 2556
เกิดจำกกำรกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำร The Jas วังหิน ในปี 2555 โดยประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
เจมำร์ท จำนวน 151 ล้ำนบำท และ ในปี 2556 ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก เจมำร์ท ทีล่ ดลงเหลือจำนวน 48
ล้ำนบำท และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 112 ล้ำนบำท โดย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ได้
ทำกำรเพิม่ ทุนจำนวน 200 ล้ำนบำทจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และได้ทำกำรชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก เจมำร์ท ส่วนทีเ่ หลืออีก
48 ล้ำนบำท ส่งผลให้ระดับอัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยนยน 2557 ลดต่ำลงมำอยู่ทร่ี ะดับ 1.05 เท่ำ
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