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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 :
-

สาหรับการเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เจมาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 26, 27 และ 28 ตุลาคม 2558
สาหรับการเสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 2, 3 และ 4 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ประเภทธุรกิ จ: บริหารพืน้ ทีเช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 120,390,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ 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 8 ตุลาคม 2558
และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
และพักการโอนหุน้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
2. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่น้อยกว่า 72,234,000 หุน้ ต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณ
ของบริษทั โดยการจัดสรรหุน้ จานวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: จานวนหุน้ และสัดส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท เป็ นดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท
(ข) ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ค) นักลงทุนสถาบัน
(ง) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
48,156,000
37,234,000
10,000,000
25,000,000
120,390,000

ร้อยละ
40.00
30.93
8.31
20.76
100.00

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามส่วนที 3 ข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 2.77 บาท/หุน้

มูลค่าการเสนอขาย : 333,480,300 บาท
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การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
 ไม่ม ี
 จานวนหุน
้ หรือหุน้ รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ : _____ หุน้ ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ : _____ บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1 บาท/หุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 1.58 บาท/หุน้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน 46,285,470 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อก
และเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย
(รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
- พิจารณาจากสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings ratio : P/E)
(1) ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 2.77 บาท คิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ 21.54 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ จากกาไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษทั ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่วนั ทื่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึง่ มีทม่ี าจากกาไรปกติจากการดาเนินงานของ
บริษทั จานวน 80.92 ล้านบาท ปรับลดด้วยผลขาดทุนทางบัญชีจากรายการการปรับลดมูลค่ายุตธิ รรมในการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว จานวน
12.3 ล้านบาท และการบันทึกการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ของโครงการ J Market อมรพันธ์ ซึง่ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จา่ ยใน
การบริหาร จานวน 21 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 47.62 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจานวน
หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 370.29 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted
EPS) เท่ากับ 0.129 บาท
(2) กรณีทค่ี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 2.77 บาท ดังกล่าว จะคิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ
12.68 เท่า โดยคานวณจากกาไรปกติจากการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่วนั ทื่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558) ซึง่ เท่ากับ 80.92 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted)
ซึง่ เท่ากับ 370.29 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.218 บาท
- เมื่อคานวณจากกาไรสุทธิต่อหุน้ ตาม (1) P/E ทีเ่ สนอขายจะคิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ประมาณร้อยละ 47.73 จาก P/E เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียน
ทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
- กรณีทค่ี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน เมื่อคานวณจากกาไรสุทธิต่อหุน้ ตาม (2) P/E ทีเ่ สนอขายจะคิดเป็ นอัตราส่วนลด
ประมาณร้อยละ 13.24 จาก P/E เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั
- เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย บริษทั จึงได้ทาการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to
Earnings ratio : P/E ) ของบริษทั จดทะเบียนอื่นทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษทั ดังนี้
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บริ ษทั เทียบเคียง
บริษทั สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน)
บริษทั เจ. เอส. พี. พร็อพ
เพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)

ตัวย่อ
หลักทรัพย์
SF

MBK

JSP

ตลาดรอง
ที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิ จ
SET / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าหรือโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจค้าปลีก เช่น โครงการเมกาบางนา โครงการเฟส
ติวลั วอล์ค ถ.เกษตร-นวมินทร์
SET / พัฒนา
ดาเนินธุรกิจศูนย์การค้า
อสังหาริมทรัพย์
โดยการนาพืน้ ทีอ่ อกให้เช่า และธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อน่ ื ๆ
MAI /
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจาหน่ายและเพื่อให้เช่าพืน้ ทีท่ งั ้
อสังหาริมทรัพย์และ
ระยะสัน้ และระยะยาว เช่น โครงการสาเพ็ง 2 และ
ก่อสร้าง
โครงการทิวลิป สแควร์

ราคาเฉลี่ย/1
(บาท)

P/E เฉลี่ย/3
(เท่า)

6.17

14.26

14.56

15.26

1.96

14.31

ค่าเฉลี่ย

14.61

ทีม่ า : SETSMART
หมายเหตุ : /1 เป็ นราคาปิ ดตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
/3
อัตราส่วน P/E ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

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 333 ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1) เพื่อเป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั
2) เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื
รวม

จานวน (ล้านบาท)

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ

233
100
333

ภายในปี 2559
ภายในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
บริษ ัท มีน โยบายการจ่า ยเงิน ป นั ผลของบริษ ัท ไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 50 ของกาไรสุท ธิภ ายหลัง การหักภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลและ
การจัด สรรทุ น สารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ น ส าคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั มีอ านาจในการพิจ ารณา
ยกเว้นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่การดาเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิ จของบริษทั
หรือกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ในอนาคต
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 1 ล้านบาท
เพื่อดาเนินธุรกิจการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษทั เริม่ ต้นตัง้ แต่
ปี 2543 จากการเป็ นหน่ วยงานหนึ่งใน บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึง่ ในขณะนัน้ เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าภายใน
ศูนย์การค้าโดยเริม่ เช่าพืน้ ที่ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้า บิก๊ ซี จังหวัดนครปฐม เป็ นแห่งแรก ภายใต้ช่อื
“IT Junction” เพื่อนามาจัดสรรให้เช่าต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาธุรกิจบริหารพืน้ ที่เช่าดังกล่าวได้ขยายตัวและเติบโตจนเป็ น
ธุรกิจหลักของบริษทั ในปจั จุบนั นอกจากนี้ ในปี 2555 และปี 2557 บริษทั ได้ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาและบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบตลาดชุมชน
และศูนย์การค้าชุมชน ตามลาดับ
ปจั จุบนั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก คือ
(1) การบริ หารพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสิ นค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “IT Junction”
บริษทั เป็ นผูบ้ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีหรือพืน้ ทีข่ ายสินค้าทีม่ ี
ศักยภาพ เช่น บิก๊ ซี เซ็นทรัล หรือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสศาลาแดง ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี เพื่อจัดสรรให้เช่าต่อ
กับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยเริม่ ต้นจากการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซง่ึ เป็ นเจ้าของพืน้ ที่ เพื่อนามาปรับปรุง
ตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อย พร้อมทัง้ ดูแล บริหาร จัดการพืน้ ทีด่ งั กล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เพื่อจัดเป็ นศูนย์จาหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละสินค้าเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ช่อื IT Junction
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีโครงการบริหารพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ IT Junction จานวน 43 สาขา มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม 10,159 ตร.ม.
ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสาคัญทั ่วประเทศไทย
(2) การพัฒนาและบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “J Market”
บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะขยายธุรกิจสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบตลาดทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด
หรือตลาดสด เป็ นต้น โดยบริษทั จะเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคารจากเจ้าของพืน้ ทีเ่ พื่อนามาพัฒนาปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับ ผูบ้ ริหาร
พืน้ ทีห่ รือลูกค้ารายย่อยทีต่ อ้ งการเช่าพืน้ ทีต่ ่อไป ภายใต้ช่อื J Market โดยบริษทั ได้เริม่ ดาเนินการโครงการตลาดชุมชมสาขาแรกที่
ตลาดอมรพันธ์ ย่านบางเขน ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ช่อื “J Market @ อมรพันธ์ เกษตร” และต่อมาในปี 2557 บริษทั ได้เริม่
ดาเนินการโครงการอีก 2 แห่ง ทีบ่ ริเวณหมูบ่ า้ นเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง ภายใต้ช่อื “J Market ราษฏร์พฒ
ั นา”
และทีบ่ ริเวณ ถ.บ้านไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายใต้ช่อื “J Market ไทรม้า”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีจานวนตลาดชุมชน ภายใต้ช่อื J Market จานวน 3 แห่ง ได้แก่ J Market @
อมรพันธ์ เกษตร J Market ราษฏร์พฒ
ั นา และ J Market ไทรม้า มีพน้ื ทีร่ วม 6,121 ตร.ม. และบริษทั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ J Market
ลาดปลาเค้า (โครงการ J.Night) โดยมีรปู แบบเป็ นตลาดนัดกลางคืน อีก 1 โครงการ ซึง่ มีกาหนดเปิ ดประมาณไตรมาส 3 ของปี 2558
(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 5,750 ตร.ม. (หากไม่รวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชั ่นและพืน้ ทีใ่ ห้เช่าในลักษณะ Out Door จะเหลือพืน้ ทีใ่ ห้เช่าประมาณ 4,970 ตร.ม.)
โดยมีผเู้ ช่าหลัก ได้แก่ Tops Market, Starbucks , Zen , MK Restaurant ซึง่ โครงการดังกล่าวบริษทั เป็ นเจ้าของที่ดนิ สาหรับพัฒนาศูนย์การค้าเอง
และเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 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)
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ตามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และทีค่ าดว่าจะ
เป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน สรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จานวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
99.99
10
<0.01
10
<0.01
10
<0.01
-

รายชือ่
1
2
3
4
5

บริษทั เจมาร์ท จากัด (มหาชน)
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

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 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุคนธ์
2. นายอดิศกั ดิ ์
3. นางสาวยุวดี
4. นางนงลักษณ์
5. นายสุพจน์
6. นายปรียม์ น
7. นายอนุชา
8. นางสาวพรรณี

ตาแหน่ง

กาญจนหัตถกิจ
สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
ลักษณะโภคิน
วรรณา
ปิ่ นสกุล
วิรยิ ะชัย
เชิดราไพ

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

สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ตาม
ประเภทธุรกิ จ

1.
2.
3.
4.

ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า
(IT Junction)
ธุรกิจตลาดชุมชน
(J Market)
ธุรกิจศูนย์การค้า
(The Jas)
รายได้ค่าส่งเสริมการ
ขายและรายได้อ่นื
รวม

2555

2556

2557

6M/2557

6M/2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

194.6

92%

314.9

90%

397.6

89%

192.9

91%

201.1

81%

9.3

4%

23.0

7%

20.2

4%

10.3

5%

9.4

4%

-

-

-

-

8.4

2%

0.0

0%

26.6

11%

7.5

4%

10.0

3%

23.3

5%

9.4

4%

11.9

5%

211.4

100%

347.9

100%

449.5

100%

212.6

100%

248.9

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 งจากการพึง่ พิงบริษทั บิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1.1.2 ความเสีย่ งจากการแข่งขันทางธุรกิจ
1.1.3 ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่
1.1.4 ความเสีย่ งจากการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ ห้เต็มพืน้ ทีโ่ ครงการ
1.1.5 ความเสีย่ งจากความล่าช้าในการรับชาระค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการของโครงการต่างๆ
1.1.6 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
1.1.7 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
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) พิเศษจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)* (บาท/หุน้ )
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (%)

2555

2556

2557

6M/2557

6M/2558

ล้านบาท
337.99
243.25
94.74
211.35
197.02

ล้านบาท
432.74
299.31
133.42
347.93
296.93

ล้านบาท
871.17
482.96
388.22
449.52
375.34

ล้านบาท
624.93
300.36
324.57
212.63
166.83

ล้านบาท
986.72
578.05
408.67
248.95
199.04

43.90

0.00

(2.79)

0.00

(9.51)

13.49
44.74
0.121
21.2%
2.57
13.2%*
47.2%*

12.32
38.68
0.104
11.1%
2.24
10.0%
33.9%

16.60
54.80
0.15
12.19%
1.24
8.40%
21.01%

10.09
35.71
0.10
16.79%
0.93
13.51%
31.19%

11.6
28.53
0.08
11.46%
1.73
5.86%
14.58%

*กำไรสุทธิต่อจำนวนหุน้ สำมัญหลังเสนอขำย จำนวน 370,390,000 หุน้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน:
รายได้
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั มีรายได้รวมจานวน 211 ล้านบาท 348 ล้านบาท และ 450 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราเติบโต
จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 64.9 และ 29.2 ตามลาดับ สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 บริษทั มีรายได้รวมจานวน 213
ล้านบาท และ 249 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 16.9 ทัง้ นี้รายได้รวมของบริษทั กว่าร้อยละ 95 เป็ นรายได้ค่า
เช่าจากการให้เช่าพืน้ ที่ในโครงการของบริษทั ทัง้ 3 รูปแบบ ส่วนที่เหลือจะเป็ นรายได้ค่าส่งเสริมการขายภายในบริเวณพืน้ ที่เช่า
และรายได้อ่นื
ธุรกิ จบริหารพืน้ ที่เช่า (IT Junction)
ธุรกิจบริหารพืน้ ที่เช่า ในปี 2555 2556 และ 2557 มีรายได้จานวน 195 ล้านบาท 315 ล้านบาท และ 398 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราเติบโตจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 61.9 และ 26.8 ตามลาดับ สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 2558 ธุรกิจ
IT Junction มีรายได้ 193 ล้านบาทและ 201 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของ
ธุรกิจ IT Junction ประกอบด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
(1) 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.และ ณ สิ้นปี 2557 มีจานวนสาขาเพิม่ เป็ น 44 สาขา คิดเป็ นพืน้ ที่เช่า 10,344 ตร.ม.
สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีจานวนสาขาลดลงเป็ น 43 สาขา ดังนัน้ บริษทั พืน้ ทีเ่ ช่ารวม 10,159 ตร.ม.
(2) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อพืน้ ที่ท่เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อพืน้ ที่เท่ากับ
2,136 3,049 และ 3,438 บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน ตามลาดับ สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อ
พืน้ ที่ลดลงเล็กน้ อยเป็ น 3,269 บาทต่อตร.ม. สาเหตุหลักเกิดการเช่าพื้นที่บางสาขาลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่
ตกต่ามาตัง้ แต่ในช่วงต้นปี 2558
(3) ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกอุ ปกรณ์ โทรศัพท์มอื ถือซึ่งเป็ นสินค้าที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างสูงใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้จานวนผู้ประกอบการที่ต้อ งการเช่าพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก พื้นที่เช่า IT
Junction ของสาขาทัง้ สาขาเก่าและสาขาใหม่ส่วนใหญ่ จึงมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยอยู่ท่ี ระดับมากกว่าร้อยละ 80
ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวมอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จตลาดชุมชน (J Market)
ในช่วงปี 2555 – 2556 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้ 9.3 ล้านบาท และ 23.0 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 247 โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้มสี าเหตุหลักมาจาก J Market สาขาตลาดอมรพันธ์ ในปี 2555 รับรูร้ ายได้ค่าเช่าเพียงช่วง
4 เดือนสุดท้ายของปี ในขณะทีป่ ี 2556 รับรูร้ ายได้คา่ เช่าเต็มปี สาหรับ ปี 2557 ธุรกิจตลาดชุมชนยังคงมีรายได้เกือบทัง้ หมดมา
จากโครงการJ Market อมรพันธ์ ซึง่ มีรายได้ 20.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากมีผเู้ ช่าบางรายทาการย้ายออกไป ส่งผล
ให้มอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีล่ ดลง สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้ 10.3 ล้านบาท และ 9.4
ล้านบาทตามลาดับ ลดลงด้วยสาเหตุดว้ ยกันกับข้างต้น โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 โครงการ J Market อมรพันธ์ มีอตั ราการเช่า
พืน้ ทีร่ อ้ ยละ 64
ธุรกิ จศูนย์การค้าชุมชน (The Jas)
ในเดือน พ.ย. ปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ทาการเปิ ดให้บริการศูนย์การค้าชุมชม The Jas วังหิน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีอตั รา
การเช่าพืน้ ที่รอ้ ยละ 100 ส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั มีรายได้คา่ เช่าจากธุรกิจ The Jas จานวนทัง้ สิน้ 8.4 ล้านบาท สาหรับงวด
เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษทั มีรายได้คา่ เช่าจากโครงการ The Jas วังหินจานวน 26.6 ล้านบาท นอกจากนี้บริษทั กาลังอยู่
ระหว่างพัฒนาโครงการ The Jas รามอินทรา โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ตามกาหนดการในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อื่น
นอกเหนือจากรายได้คา่ เช่าแล้ว บริษทั ยังคงมีรายได้จากการให้บริการส่งเสริมการขายในพืน้ ทีใ่ ห้เช่าในแต่ละประเภท
ธุรกิจ และรายได้อ่นื ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากค่าปรับลูกหนี้คา่ เช่าทีท่ าการชาระล่าช้าและส่วนแบ่งรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ระยะสัน้ (7
วัน/ 15 วัน) รายได้คา่ ส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 7.5 ล้านบาท 10.0 ล้านบาท และ 23.3
ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจาก การใช้บริการโฆษณาภายในพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ มากขึน้ รวมถึง ค่าปรับลูกหนี้คา้ ง
ชาระค่าเช่าและค่าปรับเงินมัดจาที่เพิม่ ขึน้ สาหรับในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 2558 มีรายได้คา่ ส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื
จานวน 9.4 ล้านบาทและ 11.9 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั มีรายได้คา่ ส่งเสริมการขายทีเ่ ป็ นการให้บริการ
โฆษณาในพืน้ ที่เช่ามากขึน้
ต้นทุนค่าเช่า
ต้นทุนค่าเช่าเป็ นต้นทุนหลักของบริษทั โดยในปี 2555 2556 และ 2557 มีจานวน 181 ล้านบาท 270 ล้านบาทและ 314
ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่าเช่ามีสาเหตุหลักมาจาก การขยายสาขาของธุรกิจ IT Junction ซึ่งส่งผลให้
บริษทั ต้องทาการเช่าพืน้ ทีจ่ ากเจ้าของพืน้ ที่เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การปรับเพิม่ ของต้นทุนค่าเช่าพืน้ ที่ของสาขาเดิมที่มกี ารต่อสัญญาใหม่
กับเจ้าของพืน้ ที่ ทัง้ นี้บริษทั ยังคงสามารถกาหนดราคาค่าเช่ากับลูกค้าที่มาเช่าพืน้ ที่เพื่อให้มรี ายได้ค่าเช่าสอดคล้องกับต้นทุนค่า
เช่าที่เพิม่ ขึน้ ได้อนั จะเห็นได้จาก สัดส่วนต้นทุนค่าเช่าต่อรายได้รวมในปี 2555 ถึง ปี 2557 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ลดลงจากร้อยละ 85.6 ในปี 2555 เป็ นร้อยละ 79.9 ในปี 2556 และ ลดลงเหลือร้อยละ 69.8 ในปี 2557
สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 ต้นทุนค่าเช่ามีจานวน 152.6 ล้านบาท และ 178.1 ล้านบาท โดยคิดเป็ น
สัดส่วนต่อรายได้ค่าเช่าร้อยละ 71.8 และ 71.5 ตามลาดับ โดยการลดลงของสัดส่วนข้างต้นมีสาเหตุหลักมาจากการการที่บริษทั
สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้จากโครงการ The Jas วังหินมาเพิม่ เติม ซึ่งเป็ นรายได้ท่ไี ม่มตี ้นทุนค่า
เช่าจ่ายอย่าง ธุรกิจ IT Junction
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือ นและค่าคอมมิชชั ่นที่จ่ายให้กบั พนักงานขายพื้นที่เช่าและฝ่าย
การตลาด สาหรับค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานส่วนบริหาร ค่าเช่าพืน้ ที่สานักงาน ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั ในปี 2555 2556 และ 2557 มีจานวน 16.1 ล้านบาท 26.9 ล้านบาทและ 61.8
ล้านบาทตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของ ค่านายหน้าและค่า
ส่งเสริม การขาย รวมถึงค่าตกแต่งสานักงานตัดจาหน่ า ย ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายสาขาในช่วงเวลาดังกล่ าว และการเปิ ด
ให้บริการ โครงการ The Jas วังหินในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557
ทัง้ นี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บริษทั ได้มกี ารบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 21 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
ทรัพย์สนิ ของโครงการ J Market อมรพันธ์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยยะสาคัญ โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชีมไิ ด้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษทั และการบันทึกรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าเสื่อมที่ต้องมี
การตัดเป็ นค่าใช้จา่ ยในอนาคตของโครงการ J Market อมรพันธ์ ลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 มีจานวน 14.2 ล้านบาทและ 20.9 ล้าน
บาทตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากค่าใช้จา่ ยภายในโครงการ The Jas วังหิน
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กาไรสุทธิ และกาไรสุทธิ หลังปรับปรุงรายการกาไรหรือขาดทุนพิ เศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
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 รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนจานวน 43.9 ล้านบาท กรณีทค่ี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติท่เี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะมีกาไรสุทธิหลังหักกาไรพิเศษ
จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 10.9 ล้านบาท (สมมติฐานทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ
23 ในปี 2555) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.2 โดยบริษทั มีการอัตราเติบโตของกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ คิดเป็ นอัตรา
เติบโตของกาไรสุทธิรอ้ ยละ 253.7อันเป็ นผลมาจาก รายได้รวมที่เพิม่ ขึน้ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มปี ระสิทธิภาพ
และการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ 20 ในปี 2556
สาหรับในปี 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 54.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 41.7 โดยในปี
2557 บริษทั มีอตั รากาไรสุทธิ ร้อยละ 12.2 ทัง้ นี้บริษทั มีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนจานวน 2.8 ล้านบาท หากคานึงถึงเฉพาะกาไรปกติท่เี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะมีกาไรสุทธิหลังหักรายการขาดทุน
จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 57.0 ล้านบาท (สมมติฐานทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ
20) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 12.7 และคิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 47.3 จากปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลมาจากรายได้ท่เี พิม่ ขึ้น
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ และการบริหารจัดการค่าใช้จา่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ใ นปี 2557 บริษ ัท ได้ม ีก ารบัน ทึก รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิน ทรัพ ย์ซ่ึง เป็ น ของโครงการ
J Market อมรพันธ์ จานวน 21 ล้านบาท โดยทาการบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชี
เท่านัน้ มิได้กระทบต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั และรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์โครงการ J Market อมรพันธ์จะลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญในอนาคต
สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 35.7 ล้านบาท และ 28.5 ล้านบาทตามลาดับ
คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 20.2 โดยบริษทั มีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน
9.5 ล้านบาทในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 ซึ่งหากคานึงถึงเฉพาะกาไรปกติท่เี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะมีกาไรสุทธิหลัง
หักรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 36.1 ล้านบาท (สมมติฐานที่อตั ราภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 20) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 14.5 และคิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 1.2 จากปี ก่อนหน้าโดยสาเหตุหลักมา
จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้คา่ เช่า
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 871.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 438.5 ล้านบาทจาก ณ สิน้ ปี 2556
หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 101.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับโครงการ The Jas วังหิน จานวน 264 ล้านบาท โดย ณ สิน้ ปี
2557 โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้มกี ารเปิ ดให้บริการแล้ว
2. บริษทั ได้ทาการซื้อสิทธิการเช่าที่ดนิ สาหรับพัฒนาโครงการ The Jas รามอินทรา โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
มีมลู ค่าจานวน 68.9 ล้านบาท
3. การเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 10.7 ล้านบาท
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ทั ง้ นี้ บริ ษ ั ท มี น โยบายในการประเมิ น มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ตามราคาตลาด โดยวิ ธี ร ายได้
(Income Approach) ซึ่งประเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักเพื่อ วัตถุประสงค์สาธารณะซึ่งจะมีการ
ประเมิ น มู ล ค่ า ทุ ก ปี โดยมู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ของบริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ล่ า สุ ด ไปเมื่ อ วัน ที่
3 ธ.ค. 2557 ซึ่งได้สะท้อนผลการดาเนินงานของโครงการในอนาคตไปแล้วตามสมมติฐานที่ผปู้ ระเมินใช้ อย่างไรก็ดี หากมีการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี ต่อๆ ไป มูลค่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจากเดิม ซึ่งอาจ
กระทบกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ได้”
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 1,077.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 206.3 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ สิน้ ปี 2557 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วน
ของโครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ เป็ นโครงการ คอมมูลนิต้ี มอลล์แห่งทีส่ องของบริษทั
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ไม่มกี ารกู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยปี 2556 บริษทั ได้ทาการกู้ยมื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อชาระเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 110 ล้านบาท และ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 312.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ
สิน้ ปี 2556 จานวน 192.6 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการเบิกเงินกู้เพิม่ เติมสาหรับการก่อสร้างโครงการ The Jas วังหิน และโครงการ
The Jas รามอินทรา สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 441.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จาก ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 128.8 ล้านบาท โดยเป็ นการเบิกเงินกูย้ มื เพิม่ เติมเพื่อลงทุนก่อสร้างโครงการ The Jas รามอินทรา
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 94.7 ล้านบาท และ 133.4 ล้านบาทตามลาดับ
เพิม่ ขึน้ 38.7 ล้านบาทจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสม และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 409.4 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2556 จานวน 275.9 ล้านบาท โดย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 บริษทั ได้ทาการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวน 200 ล้านหุน้ ที่ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนในครัง้ นี้สง่ ผลให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เพิม่ ขึน้ จานวน 200 ล้านบาทเป็ น 250 ล้านบาท นอกจากนี้บริษทั มีกาไรสุทธิ
ปี 2557 จานวน 54.8 ล้านบาท ซึง่ ส่งผลให้กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ เป็ น 138.2 ล้านบาท
สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 394.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2557 จานวน 6.0
ล้านบาท เกิดจากกาไรสะสมที่เพิม่ ขึน้ ในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 จานวน 28.5 ล้านบาท โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผล
จานวน 22.5 ล้านบาทให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
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