ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2563

“เจเอเอส แอสเซ็ท” กางแผนพัฒนาศูนย์ การค้ าชุมชนที่ อมตะ และคู้บอน
หนุนแผนรับรู้ รายได้ ระยะยาว ส่ วนปี 62 มีกาไรสุ ทธิกว่า 17 ล้านบาท
เจเอเอส แอสเซ็ท หรื อ J ประกาศขยายโปรเจกต์ พัฒนาศู นย์ การค้ าแห่ งใหม่ The Jas Village ถนนคู้บอน
กรุ งเทพฯ โดยได้ รับสิทธิการเช่ าที่ดิน 30 ปี เนื้อที่กว่ า 21 ไร่ คาดเริ่มก่อสร้ างในปี 2563 คิดเป็ นมูลค่ าลงทุนรวมกว่ า
615 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ อย่ างมั่นคง ขณะที่ The Jas Village อมตะ เตรียมเปิ ดตัวไตรมาส
2 ปี นี้ ตอบโจทย์ ชุมชนในพื้นที่ รับกาลังซื้ อจาก EEC คึกคัก ขณะที่ผลงานปี 2562 สุ ดปลื้ม รายได้ รวม 928.6 ล้ าน
บาท กาไรสุ ทธิ 17.2 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากความสาเร็จของโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม นี เวร่ า สามารถโอน
ส่ งมอบห้ องชุดเรียบร้ อยแล้ วกว่ าครึ่งหนึ่ง สะท้ อนแผนการรับรู้ รายได้ และกาไรที่มีประสิ ทธิภาพ
นายสุ พจน์ สิ ริกุลภัสสร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) หรื อ J เปิ ดเผย
ถึง ผลการดาเนิ นงานในปี 2562 ภาพรวมรายได้และกาไรที่เติบโตอย่างมาก ด้วยกลยุทธ์มุ่งเน้นการบริ หารต้นทุน
ให้ลดลง อีกทั้ง การกระจายกลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น ซึ่ งเป็ นที่มาของ
การเติบโตของรายได้สาคัญในปี 2562 ที่ผา่ นมา
เพื่อพร้อมรับโอกาสและสร้างฐานรายได้อย่างสม่าเสมอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิการ
ลงทุ น ก่ อ สร้ า งโครงการศู น ย์ก ารค้าแห่ ง ใหม่ ถนนคู้บ อน กรุ งเทพฯ โดยมี สิ ท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิ น ระยะเวลา 30 ปี
เนื้ อ ที่ ดิ น ทั้ง หมด 21 ไร่ 1 งาน 95.8 ตารางวา และจะเป็ นศู น ย์ก ารค้า ที่ มี พ้ื น ที่ พ ัฒ นาใหญ่ ที่ สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ
คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในปี 2563 โดยทาเลดังกล่าวมีศกั ยภาพ ใกล้กับแหล่งชุมชน ตอบสนองความต้องการของ
ประชากรจานวนมากในพื้นที่ดงั กล่าว ที่ตอ้ งการความสะดวกสบายและความหลากหลายของร้านค้าและร้านอาหาร
มากขึ้น ซึ่งรู ปแบบของศูนย์การค้าแห่ งใหม่จะประกอบด้วยศูนย์การค้าชุมชน และโครงการพัฒนาอสังหาฯ ให้เช่า
ระยะยาว ที่จะสร้างจุดเด่นความน่าสนใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ อยู่ร ะหว่า งก่ อ สร้ างโครงการคอมมู นิ ต้ ี ม อลล์แ ห่ ง ใหม่ “The Jas Village
อมตะ” ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดชลบุรี ซึ่ งจะเปิ ดตัวโครงการภายในไตรมาส 2/2563 นี้ ตอบโจทย์
ชุ ม ชนในพื้ นที่ และพร้ อมรั บก าลังซื้ อจาก EEC ที่มี การขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นให้ ในปี 2563 บริ ษ ทั ฯ
มีโครงการภายใต้การบริ หารรวม 4 โครงการ และโครงการที่กาลังจะก่อสร้าง 1 โครงการ สนับสนุนรายได้ค่าเช่า
ให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
“ปี นี้ เราใช้แบรนด์ The Jas Village ในการขยายและพัฒนาศูนย์การค้าที่ สามารถตอบโจทย์แหล่งชุมชน
ด้วยโมเดลที่ เราช านาญ ใช้งบลงทุ น ในการก่ อสร้ างน้อ ย เป็ นศู น ย์ก ารค้าชั้น เดี ย ว เพื่ อเข้าถึ งร้ านค้าได้ส ะดวก
พร้ อมด้วยที่ จอดรถจ านวนมาก การตกแต่ ง มี ค วามทัน สมัย ใกล้ชิ ด ธรรมชาติ มุ่ งหวังตอบโจทย์ลู ก ค้าในทุ ก
กลุ่ม เป้ าหมายได้อย่างครบครั น เพื่ อคุ ณ ภาพชี วิตที่ ดียิ่งขึ้ น ได้แก่ กลุ่ ม เด็ ก กลุ่ ม ครอบครัว และกลุ่ มคนทางาน
เป็ นต้น ประกอบกับ มองว่านี่คือจังหวะที่ดี ในการขยายการลงทุน เนื่องจากราคาที่ดินและราคาก่อสร้างมีตน้ ทุนต่า

อีกทั้ง ยังได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ช้ นั นาเป็ นพันธมิตรหลัก เปิ ดให้บริ การที่ The Jas Village ในปี นี้ ได้แก่
ปั๊มน้ ามัน Caltex, ฟิ ตเนส 24 ชัว่ โมง Fitness7, Urban FoodVille, Mini BIG C, KFC และพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ
สาหรับ ความสาเร็ จในผลการดาเนิ นงานงวดประจาปี 2562 (สิ้ นสุ ดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) บริ ษทั ฯ
มีรายได้รวม 962.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปี ก่อนอยูท่ ี่ 915.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนรายได้ค่าเช่า เป็ นรายได้หลัก
สัดส่ วน 50.2% รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า สัดส่ วน 45.7% มีการเติบโตขึ้น และรายได้อื่นๆ 4.1% ของรายได้
รวม ขณะที่การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การปรับลดลง ทาให้บริ ษทั ฯ
มีกาไรขั้นต้น 169.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากปี ก่อนอยู่ที่ 156.2 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิส่วนของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
17.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 198.9% จากปี ก่อนขาดทุน (17.4) ล้านบาท
“แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลี กในช่ วงปี ก่ อนมี อตั ราการเติ บ โตไม่สู งมากนัก หรื อเติ บ โตที่ ประมาณ
2.6% จากกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งบริ ษทั ฯ อยูใ่ นกลุ่มของอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มี
จุดเน้นไปที่ การปล่อยพื้นที่ ให้เช่าของผูค้ า้ รายย่อยที่ขายมื อถือและอุปกรณ์ เสริ มภายใต้ธุรกิจ IT Junction รวมทั้ง
โครงการพัฒ นาศู น ย์ก ารค้าประเภทคอมมู นิ ต้ ี มอลล์ และโครงการพัฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อขาย โครงการ
คอนโดมิเนี ยม นี เวร่ า บริ ษทั ฯ สามารถโอนส่ งมอบห้องชุดเรี ยบร้อยแล้วกว่าครึ่ งหนึ่ ง จากทั้งหมดของโครงการ
เป็ นปัจจัยสนับสนุนให้ผลงานพลิกมีกาไรสุ ทธิอยูท่ ี่ 17.2 ล้านบาท พร้อมกับโอกาสในการขยายงานโครงการอย่ าง
ต่อเนื่องในปี นี้” นายสุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย
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