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16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ภาพรวมการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
(1) โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ตาม
ประเภทธุรกิ จ

2555
ล้าน
%
บาท
194.6 92%

2556
ล้าน
%
บาท
314.9 90%

2557
ล้าน
%
บาท
397.6 89%

6M/2557
ล้าน
%
บาท
192.9 91%

6M/2558
ล้าน
%
บาท
201.1 81%

1.

ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า
(IT Junction)

9.3

4%

23.0

7%

20.2

4%

10.3

5%

9.4

4%

2.

ธุรกิจตลาดชุมชน
(J Market)

-

-

-

-

8.4

2%

0.0

0%

26.6

11%

3.

ธุรกิจศูนย์การค้า
(The Jas)

7.5

4%

10.0

3%

23.3

5%

9.4

4%

11.9

5%

4.

รายได้คา่ ส่งเสริมการขาย
และรายได้อ่นื
รวม

211.4 100% 347.9 100% 449.5 100% 212.6 100% 248.9 100%

ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั มีรายได้รวมจานวน 211 ล้านบาท 348 ล้านบาท และ 450 ล้านบาท ซึง่ คิด
เป็ นอัตราเติบโตจากปี 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 นี้รายได้รวม
ของบริษทั กว่าร้อยละ 95 เป็ นรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าพืน้ ที่ในโครงการของบริษทั ทัง้ 3 รูปแบบ ส่วนทีเ่ หลือจะเป็ น
รายได้ค่าส่งเสริมการขายภายในบริเวณพื้นที่เช่าและรายได้อ่นื โดยพื้นที่ให้เช่าของบริษัทแบ่งเป็ นกลุ่มตามลักษณะ
ธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิ จบริหารพืน้ ที่เช่า (IT Junction)
ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า ในปี 2555 2556 และ 2557 มีรายได้จานวน 195 ล้านบาท 315 ล้านบาท และ 398 ล้าน
บาทตามลาดับ 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 โดย
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของธุรกิจ 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 ทีเ่ ช่าเพิม่ ขึน้
จาก 8,318 ตร.ม. เป็ น 10,352 ตรม.และ ณ สิน้ ปี 2557 มีจานวนสาขาเพิม่ เป็ น 44 สาขา คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่า
10,344 ตร.ม. สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีจานวนสาขาลดลงเป็ น 43 สาขา ดังนัน้ บริษทั มีพน้ื ทีเ่ ช่า
รวม 10,159 ตร.ม.

ส่วนที่ 2 หน้า 120

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

(2) อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อ
พืน้ ทีเ่ ท่ากับ 2,136 3,049 และ 3,438 บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน ตามลาดับ
สาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 และ 2558 อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีเ่ ท่ากับ 3,060 และ 3,269 บาท
ต่อตร.ม. ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จากการปรับค่าเช่าขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 จนถึงต้นปี 2558 ทัง้ นี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ที่ ณ สิน้ ปี 2557 อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อย สาเหตุเกิดจาก
การเช่าพืน้ ทีข่ องบางสาขาลดลงตามสภาพเศรษฐกิจทีต่ กต่ามาตัง้ แต่ในช่วงต้นปี 2558
(3) ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกอุปกรณ์ โทรศัพท์มอื ถือซึง่ เป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ น
อย่างสูงในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ส่งผลให้จานวนผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการเช่าพืน้ ทีข่ ายสินค้าเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
พืน้ ทีเ่ ช่า IT Junction ของสาขาทัง้ สาขาเก่าและสาขาใหม่สว่ นใหญ่ จึงมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับ
มากกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวมอยู่อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จ IT Junction
2555
2556
2557
6M/2558
รายได้ (ล้านบาท)
194
314
397
201.1
จานวนสาขา (แห่ง)
30
42
44
43
จานวนพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตร.ม.)
8,318
10,352
10,344
10,159
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ที*่ (บาทต่อตร.ม.ต่อเดือน)
2,136
3,049
3,438
3,269
* อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีค่ านวณโดยใช้วธิ ถี ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาเปิ ดสาขาในแต่ละปี

ธุรกิ จตลาดชุมชน (J Market)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 ธุรกิจ J Market มีจานวนโครงการทัง้ สิน้ 3 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
สาขาที่

รายชื่อสาขา ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของโครงการ

1

ตลาดอมรพันธ์ ตลาดอมรพันธ์ ถนน
พหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
ราษฏร์พฒ
ั นา หมู่บา้ นเคหะธานี 4 ถนน
ราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ

2

3

ไทรม้า

ขนาดพืน้ ที่เช่า
(ตร.ม.)
3,800

เวลาเริ่ม
ดาเนิ นการ
ก.ย. 55

อัตราการเช่า
(%)
64%

ส่วนที่ 1: 721

ก.ย. 57

65%

ส่วนที่ 2: 769

ถนนบ้านไทยม้า ตาบลไทร
ม้า จังหวัดนนทบุรี

1,600

เป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
และทีจ่ อดรถให้เช่า
พ.ย. 57

100%

ในช่วงปี 2555 – 2556 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้ 9.3 ล้านบาท และ 23.0 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโต ร้อยละ 247 โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้มีสาเหตุหลักมาจาก J Market สาขาตลาดอมรพันธ์ ในปี 2555 รับรู้
รายได้ค่าเช่าเพียงช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี ในขณะทีป่ ี 2556 รับรูร้ ายได้ค่าเช่าเต็มปี สาหรับ ปี 2557 ธุรกิจตลาด
ชุมชนยังคงมีรายได้เกือบทัง้ หมดมาจาก J Market สาขาตลาดอมรพันธ์ ซึง่ มีรายได้ 20.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
เนื่องจากมีผเู้ ช่าบางรายทาการย้ายออกไป ส่งผลให้มอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีล่ ดลง สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ
2558 ธุรกิจตลาดชุมชนมีรายได้ 10.3 ล้านบาท และ 9.4 ล้านบาทตามลาดับ ลดลงด้วยสาเหตุดว้ ยกันกับข้างต้น
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ธุรกิ จศูนย์การค้าชุมชน (The Jas)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ธุรกิจ The Jas มีจานวนโครงการทีเ่ ริม่ ดาเนินการแล้วทัง้ สิน้ 1 โครงการ และโครงการที่
กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
โครงการ

รายชื่อโครงการ

1

The Jas วังหิน

2

The Jas รามอินทรา

ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของโครงการ
ถนนลาดพร้าว – วังหิน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน
กรุงเทพฯ

ขนาดพืน้ ที่เช่า
(ตร.ม.)
5,750*
10,000

เริ่มดาเนิ นการ
พ.ย. 57
กาหนดการเริม่
ดาเนินการ Q3/58

หมายเหตุ : *หากไม่รวมพืน้ ทีล่ านโปรโมชันและพื
่
น้ ทีใ่ ห้เช่าในลักษณะ Out Door จะเหลือพืน้ ทีใ่ ห้เช่าประมาณ 4,970 ตร.ม.

ในเดือน พ.ย. ปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ทาการเปิ ดให้บริการศูนย์การค้าชุมชม The Jas วังหิน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมี
อัตราการเช่าพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 100 ส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั มีรายได้ค่าเช่าจากธุรกิจ The Jas จานวนทัง้ สิน้ 8.4 ล้านบาท
สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษทั มีรายได้ค่าเช่าจากโครงการ The Jas วังหินจานวน 26.6 ล้านบาท
ในขณะเดียวกันโครงการ The Jas รามอินทรา ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ตาม
กาหนดการ
รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อื่น
นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่าแล้ว บริษัทยังคงมีรายได้จากการให้บริการส่งเสริมการขายในพื้นทีใ่ ห้เช่า ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และรายได้อ่นื ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากค่าปรับลูกหนี้ค่าเช่าทีท่ าการชาระล่าช้าและส่วนแบ่งรายได้จากการให้
เช่าพืน้ ทีร่ ะยะสัน้ (7 วัน/ 15 วัน)
รายได้ค่าส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื 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 งชาระค่าเช่าและค่าปรับเงินมัดจาทีเ่ พิม่ ขึน้ สาหรับในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 2558 มีรายได้ค่า
ส่งเสริมการขายและรายได้อ่นื จานวน 9.4 ล้านบาทและ 11.9 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั มีรายได้ค่า
ส่งเสริมการขายทีเ่ ป็ นการให้บริการโฆษณาในพืน้ ทีเ่ ช่ามากขึน้
(2) ต้นทุนค่าเช่า
ต้นทุนค่าเช่าเป็ นต้นทุนหลักของบริษทั โดยในปี 2555 2556 และ 2557 มีจานวน 181 ล้านบาท 270 ล้านบาท
และ 314 ล้า นบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่ม ขึ้นของต้นทุน ค่าเช่ามีสาเหตุ ห ลักมาจาก การขยายสาขาของธุรกิจ
IT Junction ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ต้องทาการเช่าพืน้ ทีจ่ ากเจ้าของพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ การปรับเพิม่ ของต้นทุนค่าเช่าพืน้ ที่
ของสาขาเดิมทีม่ กี ารต่อสัญญาใหม่กบั เจ้าของพืน้ ที่ ทัง้ นี้บริษทั ยังคงสามารถกาหนดราคาค่าเช่ากับลูกค้าทีม่ าเช่าพืน้ ที่
เพื่อให้มรี ายได้ค่าเช่าสอดคล้องกับต้นทุน ค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อนั จะเห็นได้จาก สัดส่วนต้นทุนค่าเช่าต่อรายได้รวมในปี
2555 ถึง ปี 2557 ซึง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากร้อยละ 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 นสัดส่วนต่อรายได้ค่าเช่าร้อยละ 71.8 และ 71.5 ตามลาดับ
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(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย: ล้านบาท

2555

2556

2557

6M/2557

มูลค่า
7.4

%
46.0%

มูลค่า
11.7

%
43.5%

มูลค่า
21.3

%
50.4%

มูลค่า
5.8

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

8.7

54.0%

15.2

56.5%

40.5

49.6%

8.4

รวม

16.1

100.0%

26.9

100.0%

61.8

100.0%

14.2

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ร้อยละเทียบกับรายได้รวม

7.6%

7.7%

13.7%

6M/2558
%

40.8%
59.2%
100.0%
6.7%

มูลค่า
10.5
10.4
20.9

%
50.2%
49.8%
100.0%
8.4%

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าคอมมิชชันที
่ จ่ ่ายให้กบั พนักงานขายพืน้ ทีเ่ ช่าและ
ฝา่ ยการตลาด สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานส่วนบริหาร ค่าเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน ค่า
เสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั ในปี 2555 2556 และ 2557 มีจานวน 16.1 ล้านบาท 26.9 ล้านบาท
และ 61.8 ล้านบาทตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย รวมถึงค่าตกแต่งสานักงานตัดจาหน่าย ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายสาขาในช่วงเวลา
ดังกล่าว และการเปิ ดให้บริการ โครงการ The Jas วังหินในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557
ทัง้ นี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บริษทั ได้มกี ารบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 21 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของโครงการ J Market อมรพันธ์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยยะ
สาคัญ โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชีมไิ ด้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษทั และการบันทึกรายการดังกล่าว
จะส่งผลให้ค่าเสือ่ มทีต่ อ้ งมีการตัดเป็ นค่าใช้จ่ายในอนาคตของโครงการ J Market อมรพันธ์ ลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 มีจานวน 14.2 ล้านบาทและ
20.9 ล้านบาทตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากค่าใช้จ่ายภายในโครงการ The Jas วังหิน
(4) กาไรจากการดาเนิ นงาน (ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้)
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน จานวน 14 ล้านบาท 51 ล้านบาท และ
74 ล้านบาทซึง่ คิดเป็ นอัตราเติบโตจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 264 และ ร้อยละ 45 ตามลาดับ โดยในปี ดงั กล่าวบริษทั มีอตั รา
กาไรจากการดาเนินงาน ร้อยละ 6.8 ร้อยละ 14.7 และร้อยละ 16.5 ตามลาดับ ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานมาจากการทีบ่ ริษทั สามารถเพิม่ ค่าเช่ากับผู้เช่าปจั จุบนั และผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย ในขณะทีค่ ่าเช่า
จ่ายของบริษทั เพิม่ ขึน้ ต่ากว่ารายได้ค่าเช่าทีป่ รับเพิม่ ขึน้ และนอกจากนี้บริษทั ยังคงสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษทั มีการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ เป็ น ทีต่ งั ้ ของโครงการ The Jas วังหิน
ส่งผลให้ บริษทั มีกาไรพิเศษซึง่ ไม่ได้เป็ นกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั จานวน 43.9 ล้านบาท และสาหรับปี 2557
บริษทั มีการปรับลดลงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในส่วนของโครงการ The Jas วังหิน ส่งผลให้บริษทั มีผล
ขาดทุนทางบัญชี ซึง่ มิได้เกีย่ วข้องกับกาไรจากการดาเนินงาน จานวน 2.8 ล้านบาท
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สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. ปี 2557 และ 2558 บริษทั มีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 45.8 ล้านบาทและ
49.9 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 ทัง้ นี้ในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษทั มีการบันทึกผล
ขาดทุนทางบัญชีซง่ึ มิได้เกีย่ วข้องกับกาไรจากการดาเนินงานจานวน 9.5 ล้านบาท มีผลทาให้กาไรก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. ปี 2557 และ 2558 จานวน 45.8 ล้านบาท และ 40.4 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 12
หน่วย: ล้านบาท

2555

2556

2557

6M/2557

6M/2558

มูลค่า
203.9

%
96.5%

มูลค่า
337.9

%
97.1%

มูลค่า
426.3

%
94.8%

มูลค่า
203.2

%
95.6%

มูลค่า
237.1

%
95.2%

6.2

2.9%

4.5

1.3%

11.1

2.5%

4.6

2.1%

7.5

3.0%

ต้นทุนค่าเช่า

(180.9)

(85.6%)

(270.0)

(77.6%)

(313.5)

(69.7%)

(152.6)

(71.8%)

(178.1)

(71.5%)

กาไรขันต้
้ น

29.2

13.8%

72.4

20.8%

123.9

27.6%

55.2

26.0%

66.4

26.7%

รายได้อ่นื

1.3

0.6%

5.5

1.6%

12.1

2.7%

4.8

2.3%

4.4

1.8%

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

(7.4)

(3.5%)

(11.7)

(3.4%)

(21.3)

(4.7%)

(5.8)

(2.7%)

(10.5)

(4.2%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(8.7)

(4.1%)

(15.2)

(4.4%)

(40.5)

(9.0%)

(8.4)

(4.0%)

(10.4)

(4.2%)

กาไร (ขาดทุน) จากการ

14.4

6.8%

51.0

14.7%

74.2

16.5%

45.8

21.5%

49.9

20.0%

กาไร (ขาดทุน) จากการ
ปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน

43.9

20.8%

0.0

0.0%

(2.8)

(0.6%)

0.0

0.0%

(9.5)

(3.8%)

กาไรก่อนต้นทุนทางการ

58.3

27.6%

51.0

14.7%

71.4

15.9%

45.8

21.5%

40.4

16.2%

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย

ดาเนิ นงาน

เงิ นและภาษี เงิ นได้

(5) ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั มีต้นทุนทางการเงิน จานวน 1.7 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ ในปี 2555 เกิดจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จาก เจมาร์ท จานวน 151 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการซือ้ ทีด่ นิ สาหรับ พัฒนาโครงการ The Jas วังหิน และในปี 2556 และ 2557 บริษทั ชาระหนี้เงินกูร้ ะยะสัน้
ทัง้ หมดทีม่ กี บั เจ มาร์ท โดยทาการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 112 ล้านบาทในปี 2556 และกูเ้ พิม่ เติม
เป็ น 313 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ The Jas วังหินและ The Jas รามอินทรา ทัง้ นี้
บริษทั จะเริม่ ทยอยชาระเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าวในช่วงระหว่างปี 2558-2564
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ในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินจานวน 5.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
2557 ซึง่ มีจานวน 1.1 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ สาหรับเงินกูย้ มื ของโครงการ The Jas วังหินซึง่ เริม่ มีการ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ เมื่อโครงการเริม่ เปิ ดให้บริการ
(6) กาไรสุทธิ และกาไรสุทธิ หลังปรับปรุงรายการกาไรหรือขาดทุนพิ เศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 44.7 ล้านบาท และ 38.7 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิ ร้อยละ 21.2 และร้อยละ 11.1 ตามลาดับ โดยในปี 2555 บริษทั มีกาไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 43.9 ล้านบาท กรณีทค่ี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะ
มีกาไรสุทธิหลังหักกาไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 10.9 ล้านบาท
(สมมติฐานทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 23 ในปี 2555) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.2 โดยบริษทั มีการอัตรา
เติบโตของกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ คิดเป็ นอัตราเติบโตของกาไรสุทธิรอ้ ยละ 253.7อันเป็ นผลมาจาก รายได้
รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากร้อย
ละ 23 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ 20 ในปี 2556
สาหรับในปี 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิ จานวน 54.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 41.7
โดยในปี 2557 บริษัทมีอ ัตรากาไรสุทธิ ร้อ ยละ 12.2 ทัง้ นี้ บริษัทมีรายการขาดทุน จากการปรับมูลค่า ยุติธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 2.8 ล้านบาท หากคานึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน บริษทั จะมี
กาไรสุทธิหลังหักรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 57.0 ล้านบาท
(สมมติฐานทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 20) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 12.7 และคิดเป็ นการเติบโตร้อยละ
47.3 จากปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลมาจากรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อัตรากาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ในปี 2557 บริษทั ได้มกี ารบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซง่ึ เป็ นของโครงการ J
Market อมรพันธ์ จานวน 21 ล้านบาท โดยทาการบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ทางบัญชีเท่านัน้ มิได้กระทบต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั และรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่า
เสือ่ มราคาของสินทรัพย์โครงการ J Market อมรพันธ์จะลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญในอนาคต
สาหรับงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557 และ 2558 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 35.7 ล้านบาท และ 28.5 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 20.2 โดยบริษทั มีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 จานวน 9.5 ล้านบาท ซึง่ หากคานึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการ
ดาเนินงาน บริษทั จะมีกาไรสุทธิหลังหัก รายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เท่ากับ 36.1 ล้านบาท (สมมติฐานทีอ่ ตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 20) คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 14.5 และคิด
เป็ นการเติบโตร้อยละ 1.2 จากปี ก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ค่าเช่า

ส่วนที่ 2 หน้า 125

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

(7) ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 338 ล้านบาท และ 433 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ประกอบจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โครงการ The Jas วังหิน เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ของสาขาของ IT Junction และเงินมัดจาทีจ่ ่ายให้กบั เจ้าของพืน้ ที่ธุรกิจ IT Junction โดยสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้
95 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 ในปี 2556 โดยมาจากสาเหตุดงั นี้
(1) การเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง สาหรับโครงการ The Jas วังหิน จานวน 34 ล้านบาท
(2) การเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 23 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการ The Jas ทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการลงทุนตามกาหนดการก่อสร้าง
(3) การเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจาทีจ่ ่ายให้กบั เจ้าของพืน้ ที่เช่า สาหรับธุรกิจ IT Junction จานวน 21 ล้านบาท จาก
การขยายสาขาของ IT Junction
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 ได้ทาการซือ้ สิทธิการเช่าทีด่ นิ สาหรับพัฒนาโครงการ The Jas รามอินทรา โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2557 มีมลู ค่าจานวน 68.9 ล้านบาท
(3) การเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 10.7 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจานวน 1,077.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 206.3 ล้านบาทเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ ณ สิ้น ปี 2557 หรือ คิด เป็ น การเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 23.7 โดยมีสาเหตุ ห ลัก มาจากการเพิ่ม ขึ้น ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของโครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ เป็ นโครงการ คอมมูลนิต้ี มอลล์แห่งทีส่ อง
ของบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
ทัง้ นี้ บริษั ท มีน โยบายในการประเมิน มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่อ การลงทุ น ตามราคาตลาด โดยวิธีร ายได้
(Income Approach) ซึง่ ประเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะซึง่ จะมี
การประเมินมูลค่าทุกปี โดยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทได้มกี ารประเมินมูลค่าล่าสุดไปเมื่อวันที่
3 ธ.ค. 2557 ซึง่ ได้สะท้อนผลการดาเนินงานของโครงการในอนาคตไปแล้วตามสมมติฐานทีผ่ ปู้ ระเมินใช้ อย่างไรก็ดี
หากมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี ต่อๆ ไป มูลค่าดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงจากเดิม ซึง่ อาจกระทบกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ได้
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ลูกหนี้ การค้า
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีลกู หนี้การค้ารวม จานวน 4.0 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาทตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.2 และ 0.9 ของสินทรัพย์รวมและ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั มีลกู หนี้การค้าจานวน 9.2 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.0 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับวันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีลูกหนี้การค้าจานวน 6.5 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์
รวม โดยลดลงจากเมื่อสิน้ ปี 2557 เล็กน้อย
โดยบริษัทมีลูกหนี้การค้าอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากการเก็บค่าเช่าในแต่ละเดือนซึง่ เป็ นรายได้หลักของบริษัท มี
ระยะเวลาการเก็บเฉลีย่ เพียงประมาณ 5 – 7 วัน โดยในการดาเนินงานช่วงทีผ่ ่านมาผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยทีเ่ ช่าพืน้ ที่ส่วน
ใหญ่มกี ารชาระค่าเช่าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส่งผลให้ยอดทีค่ า้ งชาระส่วนใหญ่เป็ นยอดค้างชาระทีม่ อี ายุน้อยกว่า 3
เดือน
ทัง้ นี้บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งและติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระอย่างสม่าเสมอ โดยลูกหนี้
การค้า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 2556 2557 และ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 สามารถแบ่งแยกตามอายุลกู หนี้ดงั ตารางต่อไปนี้
ลูกหนี้ (หน่ วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

30 มิ.ย2558

ลูกหนี้ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

1.2

0.1

0.3

0.1

ลูกหนี้คา้ งชาระน้อยกว่า 3 เดือน

1.8

3.8

8.9

5.8

ลูกหนี้คา้ งชาระระหว่าง 3-6 เดือน

0.6

0.0

0.0

0.5

ลูกหนี้คา้ งชาระระหว่าง 6-12 เดือน

0.3

0.1

0.1

0.0

ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 12 เดือน

0.0

0.0

0.1

0.2

-

(0.1)

(0.3)

(0.2)

4.0

3.9

9.2

6.5

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

สาหรับลูกหนี้ทม่ี อี ายุมากกว่า 6 เดือน บริษทั จะเริม่ ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฏหมายติดตามหนี้ ซึง่ ถ้าได้รบั
ความจานงจากลูกหนี้ บริษทั จะทาการผ่อนผันให้ลกู หนี้ทาการชาระหนี้ได้ตามระยะเวลาผ่อนผันและค่าปรับทีเ่ หมาะสม
แต่ถา้ หากไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ บริษทั จะทาการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวนจนกว่าจะทาการเก็บหนี้
ได้ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่จานวน 0.2 ล้านบาท
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2556 บริษทั มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 212 ล้านบาทและ 235 ล้าน
บาท ตามลาดับซึง่ เป็ นทีด่ นิ บริเวณทีม่ กี ารพัฒนาโครงการ The Jas วังหิน โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2556 เกิดจากงาน
ระหว่างก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างปี ตามแผนการก่อสร้าง โดยบริษทั ได้รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อ
พัฒนาโครงการทัง้ หมดเข้าไปในราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว
ในช่วงเวลาข้างต้น บริษัท มีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สานักงาน จานวน 37 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจาก การตกแต่งสาขาใหม่ของธุรกิจ IT Junction ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 30 สาขาในปี 2555
เป็ น 42 สาขาในปี 2556 และการปรับปรุงตกแต่งพืน้ ทีส่ าหรับสาขาเดิม นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั มีเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างสาหรับโครงการ The Jas วังหิน จานวน 34 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 570.5 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี
2556 จานวน 335.1 ล้านบาท ตามมูลค่าของ โครงการ The Jas วังหิน และ โครงการ The Jas รามอินทรา ทีเ่ พิม่ ขึน้
และมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์จานวน 40.4 ล้านบาท โดยมีการซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เพิม่ เติมเพื่อใช้ในการ
ขยายสาขาธุรกิจ IT Junction จาก 42 สาขาเป็ น 44 สาขา และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ภายในโครงการ The Jas
วังหิน จานวนประมาณ 25 ล้านบาท แต่ทงั ้ นี้บริษทั มีการตัดจาหน่ายเครื่องตกแต่งส่วนทีเ่ ป็ นของโครงการอมรพันธ์เป็ น
การเผื่อการด้อยค่าจานวน 21 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ยังคงมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์จานวนใกล้เคียง
กับ ณ สิน้ ปี 2556
บริษทั ได้ทาการซือ้ สิทธิการเช่าทีด่ นิ บริเวณถนนรามอินทรา ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการ The Jas รามอินทรา โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีมลู ค่า 67.8 ล้านบาท
สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมจานวน 822.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 252.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนก่อสร้างโครงการ The Jas รามอินทราเพิม่ เติม
ซึง่ เป็ นไปตามกาหนดการ

(8) แหล่งที่มาของเงิ นทุน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ไม่มกี ารกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน แต่มกี ารกูย้ มื เงินระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ซึง่ เป็ น
บริษัทแม่ ในรูปของตั ๋วสัญญาใช้เงินจานวน 151 ล้านบาท เพื่อใช้เข้าซื้อที่ดนิ บริเวณวังหิน สาหรับพัฒนาโครงการ
The Jas วังหิน โดยในช่วงปี 2556 บริษทั ได้ทาการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
เจมาร์ท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ลดลงเหลือ 48 ล้านบาท จากนัน้ ในปี 2557
บริษทั ได้ทาการชาระเงินกูร้ ะยะสัน้ จาก เจมาร์ท ทัง้ จานวน
เนื่องด้วยลักษณะการลงทุนของบริษทั ทีจ่ าเป็ นต้องอาศัยกูย้ มื เพื่อลงทุนระยะยาวในโครงการ The Jas ซึง่ เป็ น
ทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพคล่องต่า บริษทั จึงเน้นอาศัยเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็ น
หลัก นอกจากเงินชัวคราวที
่
ม่ กี ารเบิกกูย้ มื มาเพื่อชาระงวดให้แก่ผรู้ บั เหมา โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีเงินกูย้ มื
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เงินระยะสัน้ จากทัง้ สถาบันการเงินจานวน 50.8 ล้านบาทเพื่อใช้ชาระค่าก่อสร้างให้กบั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการ The
Jas รามอินทรา ทัง้ นี้ในปจั จุบนั บริษทั มิได้มกี ารกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากเจมาร์ท
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ไม่มกี ารกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยในปี 2556 บริษทั ได้เริม่ ทาการกูย้ มื เงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อ ลงทุนในโครงการ The Jas วังหิน รวมถึงการชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ซึง่
ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 บริษัทมีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมส่วนที่มกี าหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน
120.0 ล้านบาท และ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 312.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ณ สิน้ ปี 2556 จานวน 192.6 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการเบิกเงินกูเ้ พิม่ เติมสาหรับการก่อสร้างโครงการ The Jas วังหิน และ
โครงการ The Jas รามอินทรา
สาหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 441.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 128.8 ล้านบาท โดยเป็ นการเบิกเงินกูย้ มื เพิม่ เติมเพื่อลงทุนก่อสร้างโครงการ The Jas ราม
อินทรา
(9) ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2555 และ 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 94.7 ล้านบาท และ 133.4 ล้านบาทตามลาดับ
เพิม่ ขึน้ 38.7 ล้านบาทจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุ้นจานวน 388.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2556 จานวน
254.8 ล้านบาท โดย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 บริษทั ได้ทาการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม ตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) จานวน 200 ล้านหุน้ ทีร่ าคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ส่งผลให้
บริษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เพิม่ ขึน้ จานวน 200 ล้านบาทเป็ น 250 ล้านบาท นอกจากนี้บริษทั มีกาไรสุทธิปี 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 เกิดจากกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 จานวน 28.5 ล้านบาท โดยบริษทั ได้
มีการจ่ายเงินปนั ผลจานวน 22.5 ล้านบาท
การเพิ่ มทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของบริษทั จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 120,390,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ขึน้ อยู่กบั ราคาเสนอขาย
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 47.2 และ 33.9 ตามลาดับ โดยในปี
2555 บริษัทมีกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 43.9 ล้านบาท โดยหาก
พิจารณาจากกาไรสุทธิหลังหักกาไรพิเศษทีเ่ กิดจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว บริษทั จะ
มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11.5
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ในปี 2557 บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 21.0 ทัง้ นี้ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั มีผลขาดทุน
จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 2.8 ล้านบาท โดยหากพิจารณาจากกาไรสุทธิหลัง
หักกาไรพิเศษทีเ่ กิดจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว บริษทั จะมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 21.9 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั ได้ทาการเพิม่
ทุนจานวน 200 ล้านบาท และมีกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจานวนเพิม่ ขึน้ จาก 133.4 ล้านบาทเป็ น
409.4 ล้านบาท
ทัง้ นี้ในปี 2557 บริษทั มีการบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซง่ึ เป็ นของโครงการ J Market
อมรพันธ์ จานวน 21 ล้านบาท โดยทาการบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารซึง่ ส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิของบริษทั ในปี
2557 โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชีเท่านัน้ มิได้กระทบต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท
และรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการ J Market อมรพันธ์ลดลงอย่างมีนัยยะ
สาคัญในอนาคต
ในงวด ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 14.6 ทัง้ นี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษทั มีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 9.5 ล้านบาท โดยหากพิจารณา
จากกาไรสุทธิหลังหักกาไรพิเศษทีเ่ กิดจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว บริษทั จะมีอตั รา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 18.5 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดปี 2557 เกิดจากการทีบ่ ริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่
เพิม่ ขึน้
(10) สภาพคล่อง
ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 8.9 ล้านบาท 21.9 ล้านบาท
ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จานวน 13 ล้านบาทมีจากกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยบริษทั ได้จ่ายค่าก่อสร้างล่วงหน้าสาหรับอาคารของ
โครงการ The Jas วังหินไปจานวน 34 ล้านบาทโดยบันทึกเป็ นกระแสเงินสดออกจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงานทัง้ จานวน สาหรับปี 2557 บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 103.2 ล้านบาท
เงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ในปี 2555 และปี 2556 มีจานวน 206.8 ล้านบาท และ 31.8 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2555 บริษทั ได้ทาเข้าทาการซือ้ ทีด่ นิ บริเวณวังหินเพื่อพัฒนาโครงการ The JAS วังหิน ใช้เงิน
ไปจานวน 168 ล้านบาท และซือ้ เครื่องตกแต่งสานักงานและอุปกรณ์จานวน 37 ล้านบาทสาหรับใช้ในการปรับปรุงและ
ขยายสาขา IT Junction และในปี 2556 บริษทั ได้ชาระค่าก่อสร้างโครงการ The JAS วังหินจานวน 19 ล้านบาท และซือ้
เครื่องตกแต่งสานักงานและอุปกรณ์จานวน 13 ล้านบาทสาหรับใช้ในการปรับปรุงและขยายสาขา IT Junction สาหรับปี
2557 บริษทั ได้มกี ารชาระค่าก่อสร้างโครงการ The Jas วังหินและโครงการ The Jas รามอินทรา จานวน 338.4ล้าน
บาท เกิดจากการซือ้ สิทธิการเช่าทีด่ นิ สาหรับพัฒนาโครงการ The JAS รามอินทรา จานวน 71.4 ล้านบาท ซือ้ เครื่อง
ตกแต่งสานักงานและอุปกรณ์จานวน 25.3 ล้านบาท สาหรับใช้ในการขยายสาขา IT Junction J Market และโครงการ
The Jas วังหิน ส่งผลให้มเี งินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้ 435.1 ล้านบาท
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 200.2 ล้านบาท และ 16.7 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 บริษทั ได้ทาการเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวน 50 ล้านบาทและ
ได้มกี ารกูย้ มื เงินระยะสัน้ จาก เจมาร์ท จานวน 151 ล้านบาท และในปี 2556 บริษทั ได้ทาการกู้ยมื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจานวน 120 ล้านบาท และชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ให้กบั เจมาร์ท จานวน 103 ล้านบาท สาหรับปี 2557
บริษทั ได้มชี าระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ กับ เจมาร์ท 48 ล้านบาท และชาระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1.5 ล้านบาท โดย
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ได้ทาการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 192.7 ล้านบาท และได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวน
200 ล้านบาท ส่งผลให้มเี งินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 343.2 ล้านบาท
หน่ วย: ล้านบาท

2555

2556

2557

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน

8.9

21.9

103.2

งวด 6 เดือน
แรก ปี 2558
48.1

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน

(206.8)

(31.8)

(435.1)

(171.1)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

200.2

16.7

343.2

106.6

2.3

6.8

11.3

(16.4)

เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

จากการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินส่งผลให้ในปี 2555 2556
และ 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 2.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6.8 ล้านบาท และ เพิม่ ขึน้ 11.3 ล้านบาท
ตามลาดับ
สาหรับในงวดเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2558 บริษทั มีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานจานวน 48.1 ล้านบาท และ
ได้ลงทุนเพิม่ เติมในการก่อสร้างโครงการ The Jas รามอินทรา ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานเดิมจานวน 164.6 ล้านบาท
รวมถึงมีการซือ้ เครื่องตกแต่งสานักงานและอุปกรณ์เพิม่ เติมสาหรับสาขาของธุรกิจ IT Junction และ โครงการ The Jas
วังหิน อีกจานวน 6.5 ล้านบาท รวมเป็ นเงินสดทีใ่ ช้ในกิจกรรมลงทุนจานวน 171.1 ล้านบาท โดยบริษทั ได้มกี ารเบิกเงิน
กูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์เพิม่ เติมจานวน 128.8 ล้านบาทสาหรับการลงทุนในโครงการ The Jas รามอินทรา จากการ
เคลื่อนไหวของเงินสดข้างต้น ส่งผลใน ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
16.4 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2555 2556 2557 และ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ 0.09 เท่า 0.27 เท่า 0.47
เท่า และ 0.13 ตามลาดับ ในปี 2555 สาเหตุทบ่ี ริษทั หนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจานวนมาก เกิดจาก
การที่บริษัทใช้เงินกู้ระยะสัน้ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทัง้ นี้ในปี 2556
บริษทั ได้ทาการรีไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะสัน้ เปลีย่ นเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวบางส่ว นแล้ว ส่งผลให้มอี ตั ราส่วนสภาพคล่องทีด่ ขี น้ึ
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั ได้ทาการชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทัง้ หมดกับ เจมาร์ท แล้ว ทัง้ นี้ อ ั ต ราส่ ว นสภาพ
คล่องทีล่ ดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เกิดจากเจ้าหนี้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นค่าก่อสร้างส่วนทีบ่ ริษทั
ยังไม่ได้ทาการจ่ายชาระ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษทั จะทาการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน เพื่อนามาชาระค่า
ก่อสร้างดังกล่าว อันจะทาให้หนี้สนิ ระยะสัน้ ของบริษทั ลดลง และเปลีย่ นเป็ นหนี้สนิ ระยะยาวแทน
ในการดาเนินงานปกติของบริษทั มีวงจรเงินสดทีด่ โี ดยในช่วงปี 2555 2556 2557 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
บริษทั มีวงจรเงินสด (3.25) วัน (0.1) วัน 3.3 วัน และ (0.23) วัน ตามลาดับซึง่ เป็ นผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้จาก
ลูกค้าพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 6.7 วัน 4.2 วัน 5.3 วัน และ 5.7 วัน ตามลาดับ ในขณะทีร่ ะยะเวลาชาระหนี้ค่าเช่าจ่ายให้กบั
เจ้าของพืน้ ทีแ่ ละค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของบริษทั อยู่ท่ี 9.9 วัน 4.3 วัน 2.0 วัน และ 5.9 วันตามลาดับ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เนื่องจากกระแสเงินสด รับ – จ่ายจากการดาเนินงานของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากการเก็บค่าเช่าจากลูกค้า และ
การจ่ายค่าเช่าให้กบั เจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ ระยะเวลาในการรับ – จ่ายดังกล่าวมีความแตกต่างกันน้อย และบริษทั ไม่มสี นิ ค้าคง
คลัง ดังนัน้ บริษทั จึงมีวงจรเงินสดอยู่ในระดับติดลบตัง้ แต่ประมาณ 4 วันจนถึงเป็ นบวกประมาณ 4 วัน ในช่วงทีผ่ ่านมา
(11) โครงสร้างเงิ นทุน
ณ สิน้ ปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ทร่ี ะดับ 2.57 เท่า 2.24 เท่าและ
1.24 เท่าตามลาดับ โดยสาเหตุทอ่ี ตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ค่อนข้างสูงในปี 2555 และ 2556 เกิดจากการกูย้ มื เงิน
เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการ The Jas วังหิน ในปี 2555 ซึง่ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท จานวน 151
ล้านบาท และ ในปี 2556 ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก เจมาร์ท ทีล่ ดลงเหลือจานวน 48 ล้านบาท และเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 112 ล้านบาท โดย ในปี 2557 ได้เบิกเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิม่ เติมเพื่อใช้
ลงทุนในโครงการ The Jas จานวน 192.6 ล้านบาท ในขณะเดียวกันก็ได้ทาการเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวน 200
ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดต่าลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 1.24 เท่า
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ทร่ี ะดับ 1.73 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี
2557 เนื่องจากบริษทั มีการกูย้ มื เงินจากธนาคารโดยส่วนใหญ่ใช้ลงทุนในโครงการ The Jas รามอินทราจานวน 106.6
ล้านบาท
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