บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (”บริษัท” หรือ “เจมารท”) กอตั้งขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531โดยกลุมคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
และคุณยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและผูบริหารหลักของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2552 มีสัดสวนการถือหุนรวมรอยละ
94.32 และจะมีสัดสวนการถือหุนหลังจากขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนที่รอยละ 71.20 บริษัทมีบริษัทยอยหนึ่งบริษัทถือหุน
รอยละ 100 ไดแก บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (“บริษัทยอย” หรือ “เจเอ็มที”)
ใน ไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคา
เทคโนโลยี ของผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่หลักทุกรายและผูใหบริการเครือขายทุกระบบ ทั้งในลักษณะคาปลีกและคาสง ซึ่งมี
รายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.6 ของรายไดรวมของบริษัท 2) ธุรกิจบริหารพื้นที่สําหรับพื้นที่คาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่และพื้นที่
คาปลีกทั่วไป มีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.4 ของรายไดรวมของบริษัท และ 3) ธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้
ดอยคุณภาพ รวมถึงการฟองสืบทรัพย บังคับคดี ทั่วประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท มีรายไดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 2.7 ของรายไดรวมของบริษัท
รายละเอียดของธุรกิจหลักไดแก
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อ นที่อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี:
บริษัทเปน ผูจําหนายผลิตภั ณฑที่เกี่ยวของกั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทุกรุน ทุกระบบ สินคาของบริษัท ไดแก เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ชุดซิมการด และบัตรเติมเงิน รวมทั้ง
อุปกรณเสริมตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการขายสินคาเทคโนโลยีและรายไดจากการใหบริการ Pay Point และ
Drop Point เพื่อหาประโยชนจากการใชพื้นที่รานคาใหมากที่สุด โดย ปจจุบันบริษัทมีสาขารวม 199 สาขา
สําหรับรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวยรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ประมาณรอยละ 70-79
รายไดจากการขายบัตรเติมเงินและชุดซิมการดรอยละ 14-15 รายไดจากการขายอุปกรณเสริมรอยละ 3-6 และรายไดจากการ
ขายสินคาเทคโนโลยีรอยละ 3-6 (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
ปจจุบัน บริษัทเนนการจําหนายสินคาใน 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung และ LG โดย
รานคาปลีกของบริษัทมีการวางจําหนายสินคาแบรนดหลักครบทุกรุนมากที่สุดเทียบกับรานคาอื่นในประเทศ ในป 2551 บริษัทมี
สัดสวนรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 5 แบรนดหลักรอยละ 98 ของรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่รวม นอกจากนี้
บริษัทยังจําหนายผลิตภัณฑในแบรนดอื่นๆ อีกกวา 7 แบรนด ไดแก O2, MFA, HUTCH, IMOBILE, LENNOVO, DOPOD และ
HTC (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
ในไตรมาสที่ 4 ป 2551 บริษัทไดขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนดของตนเอง (House Brand) ภายใต
แบรนด J-Fone โดยมีเปาหมายที่จะขยายสวนแบงตลาดในสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่ House Brand ที่เติบโตอยางสูงในป 2551
อยางไรก็ดี สัดสวนรายไดในสวนการจัดจําหนายโทรศัพท House Brand ในป 2551 ยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่ม
ดําเนินธุรกิจดังกลาวในชวงตนเดือนธันวาคม 2551 บริษัทคาดวาในป 2552 รายไดจากการจําหนายโทรศัพทแบรนด J-Fone
จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
โทรศัพท House Brand ของบริษัทจะเปนโทรศัพทที่มีฟงกชั่นการใชงานหลากหลายสอคคลองกับความตองการของตลาด
ซึ่งฟงกชั่นสําคัญที่เปนที่นิยม คือ สามารถใช 2 ซิมการดในเครื่องเดียว และสามารถดูโทรทัศนไดในคุณภาพระดับดีเยี่ยม
โดยเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ J-Fone มีจุดขายหลักคือ คุณภาพ รูปลักษณ และการบริหารหลังการขาย
บริษัทจะสั่ งซื้อสินค าจากบริ ษัทผูผลิตโทรศัพทเ คลื่อนที่โดยตรงหรือจากผู แทนจําหน าย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายของผูผลิ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่แตละราย และความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่รายนั้นๆ โดยปจจุบัน บริษัทเปนผูคาสง
ของ Sony Ericsson และ Motorola สวนผลิตภัณฑของ Nokia บริษัทซื้อสินคาจากตัวแทนจําหนายของ Nokia ณ สิ้นไตรมาส 1
ป 2552 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาในประเทศรอยละ 95 และมีการนําสินคาเขาโดยตรงที่รอยละ 5 (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2
ขอ 3.1.2 การสรรหาผลิตภัณฑและบริการ)
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บริษัทขายสินคาในประเทศเปนหลัก โดยมีชองทางการจัดจําหนายทั้งในลักษณะการคาสงและคาปลีก สําหรับการสงออกสินคา
ไปตางประเทศมีเพียงครั้งคราวเพื่อลดปริมาณสินคาในประเทศสําหรับรุนที่ขายไดต่ํากวาเปาหมาย หรือกรณีการเปลี่ยนแผนการ
ตลาดเทานั้น ใน ไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายผานชองทางการจัดจําหนายแบบคาปลีกมากกวารอยละ 72 และ
มีรายไดจากการขายผานชองทางการคาสงที่รอยละ 28
บริษัทมีชองทางคาปลีกที่สําคัญที่สุดคือการขายผานรานคา (Shop) รานคายอย (Kiosk) และ รานคาModern Trade ปจจุบัน
บริ ษั ท มี ส าขาในรู ป แบบของร า นค า ปลี ก จํ า นวน 199 สาขา นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง มี ก ารค า ปลี ก ผ า นอิ น เทอร เ น็ ต ผ า น
Jay Mart Home Delivery 1117 ผาน Exhibition และผานบัตรสมาชิก (Member Card) และ ผาน รานคาเจมารทพารทเนอร
(รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.1.3 ชองทางการจัดจําหนาย)
ในการเปนผูแทนจําหนายสินคา บริษัทจะไดรับการสนับสนุนในดานการตลาดจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ในหลายรูปแบบดังนี้
1) คาสงเสริมการตลาด (Marketing Support) เปนเงินสนับสนุนจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหบริษัทใชในดานการตลาด
(Marketing Tool) เพื่อโปรโมทสินคาในรูปแบบตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ หรือของแถม ซึ่งบริษัทสามารถเลือกใช
รูปแบบการทําการตลาดตามที่เห็นสมควร โดยปกติ ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะสนับสนุนคาสงเสริมการตลาดเปนจํานวน
เหมารวมรายไตรมาส หรือใหเพื่อสนับสนุนเฉพาะรุน แลวแตกรณี ซึ่งบริษัทจะบันทึกเปนรายไดคาสงเสริมการตลาด
2) คาสงเสริมการทํากิจกรรม (Event Support) เปนเงินสนับสนุนจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหบริษัทใชในการทํากิจกรรม
การตลาดในรูปแบบ Marketing Event โดยบริษัทจะเปนผูพิจารณาจัดงานแสดงสินคาตางๆ และสามารถขอเงินสนับสนุนได
ตามประมาณการคาใชจายที่บริษัทนําเสนอและขออนุมัติจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทจะบันทึกเปนรายไดคา
สงเสริมการทํากิจกรรม
3) คาคอมมิชชั่นขาย (Sale Incentive) เปนเงินที่ไดรับจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเปน Incentive ใหแกบริษัทในการขาย
สินคาของผูผลิตรายนั้นๆ โดยมุงหวังใหพนักงานขายของบริษัทสนับสนุนสินคาแบรนดหรือรุนใดๆ เปนพิเศษ ซึ่งบริษัทจะ
บันทึกเปนรายไดคาคอมมิชชั่นขายและเปนผูพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นใหพนักงานขายของบริษัทตามความเหมาะสม
4) สวนลดคืนจากการขายไดตามเปาหมาย (Sale Volume Rebate) เปนเงินที่บริษัทไดรับในกรณีการขายสินคาไดตาม
เปาหมายที่บริษัทตกลงกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ไว ซึ่งบริษัทจะบันทึกโดยนําไปหักลดกับตนทุนสินคา
5) สวนลดคืนจากการลดราคาสินคา (Price Protection Rebate) เปนเงินที่บริษัทไดรับในกรณีที่ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
ประกาศลดราคาสินคาภายในชวงเวลาที่รับประกันไว โดยผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะทําการชดเชยใหบริษัทเปนจํานวนเงิน
ตามราคาสินคาที่ลดลงและปริมาณสินคาที่คงเหลืออยูกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะบันทึกโดยนําไปหักลดกับตนทุนสินคา
ตารางแสดงสัดสวนรายไดสงเสริมการขาย
ตารางแสดงสัดสวนรายไดสงเสริมการขาย
สัดสวนรายไดสงเสริมการขาย
คาสงเสริมการตลาด
คาสงเสริมการทํากิจกรรม
คาคอมมิชชัน่ ขาย

2550
36.7%
11.7%
51.6%

2551
59.9%
7.8%
32.3%

ไตรมาส 1 ป 2552
67.4%
3.7%
28.9%

นอกเหนือจากการใหคาสนับสนุนการตลาดตางๆ ขางตน ในบางครั้งผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่อาจสนับสนุนใหบริษัทสงสินคาออก
นอกประเทศแทนการลดราคาขายในประเทศ สําหรับสินคารุนที่จําหนายไดต่ํากวาเปาหมาย เพื่อแกปญหาการตกต่ําของราคา
โดยรวม โดยผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่รายนั้นๆ จะเปนผูสรรหาและติดตอกับลูกคาในตางประเทศใหแกบริษัท และอาจชดเชย
ราคาใหแกบริษัทในกรณีที่บริษัทจําเปนตองสงออกสินคาในราคาต่ํากวาทุน
บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคาปลีกและคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ นโยบายการตลาด
เต็มรูปแบบและตอเนื่อง การบริหารชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ การใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
สวนที่ 1 หนา 2
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คูคา การใหบริการที่แตกตาง การสรางแบรนดใหเขมแข็ง การบริหารสินคาคงคลังที่ดี การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และ
การขยายธุรกิจที่กอใหเกิด Synergy (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.2.4 นโยบายการตลาดและกลยุทธการแขงขัน)
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจคาปลีกและคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยขยายสวนแบงการตลาดในตลาดคาปลีก เพื่อกาว
เปนผูนําในธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ โดยมีเปาหมายที่จะขยายสวน
แบงการตลาดจากรอยละ 11 ในป 2551 เปนรอยละ 18 ภายในระยะเวลา 2 ป (ภายในป 2553) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
จํานวนของชองทางการจําหนายสินคาใหสามารถเขาถึงลูกคาไดเพิ่มขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะขยายสาขาจาก 199 สาขา เปน 280
สาขาภายในระยะเวลา 2 ป (ภายในป 2553) (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ)
ธุ ร กิ จ บริ ห ารพื้ น ที่ ค า ปลี ก : บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารพื้ น ที่ เ ช า ใน 2 รู ป แบบหลั ก คื อ การบริ ห ารพื้ น ที่ ค า ปลี ก ของ
หางสรรพสินคาในสวนโทรศัพทเคลื่อนที่และสินคาเทคโนโลยีภายใตชื่อ IT Junction และการบริหารพื้นที่คาปลีกรูปแบบ
Stand Alone ภายใตชื่อ เจ-เวนิว (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
ปจจุบัน พื้นที่คาปลีกในรูปแบบ IT Junction ของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 26 สาขา เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2551 ที่มีจํานวน 6 สาขา
หรือประมาณรอยละ 333 ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จจากการเจรจาตอรองกับบิ๊กซี ซึ่งทําใหบริษัทมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และ ตางจังหวัด ซึ่งบริษัททําสัญญาเชาพื้นที่กับผูบริหารพื้นที่หลักหรือหางสรรพสินคาหลายราย ไดแก บิ๊กซี
เซ็นทรัล และบีทีเอส
ในการบริหารพื้นที่คาปลีกในรูปแบบ Stand Alone ภายใตชื่อ เจ-เวนิว หรือ โครงการ เจ-เวนิว ชอปปง เซ็นเตอร บริษัทจะเชา
เหมาอาคารหรือพื้นที่สวนใหญของอาคารจากเจาของพื้นที่ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่คาปลีกในรูปแบบหางสรรพสินคาที่
มีรูปลักษณทันสมัย (Modern Shopping Center) เพื่อขายสินคาและใหบริการที่ครบวงจรและเนนความทันสมัย โดยมีสินคา
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ ละสิ น ค า เทคโนโลยี เ ป น แกนหลั ก อี ก ทั้ ง ยั ง เน น ความรวดเร็ ว และสะดวกสบายในการเดิ น ทางมายั ง
หางสรรพสินคาของลูกคา ปจจุบันบริษัทไดมีการตกลงบริหารพื้นที่คาปลีกในรูปแบบ โครงการ เจ-เวนิว ชอปปง เซ็นเตอร
หนึ่งแหงในพื้นที่บริเวณหนานิคมอุตสาหกรรมนวนคร
บริษัทมีกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ดังตอไปนี้ คือ นโยบายการสนับสนุนการตลาดที่หลากหลาย การเลือกทําเล
ที่ตั้งที่มีความสามารถในการแขงขันสูง และการมีสายสัมพันธที่ดีกับผูเชาพื้นที่ (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.2.4 นโยบาย
การตลาดและกลยุทธการแขงขัน)
บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายสาขาสําหรับพื้นที่คาปลีก ในรูปแบบ IT Junction จากจํานวน 26 สาขาเปน 30 สาขาในระยะเวลา
2 ป โดยจะพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนและแผนการตลาดใหส อดคล องกับ ภาวะเศรษฐกิจ ในปจจุบัน และบริษัท มี
เปาหมายที่จะรักษาอัตรากําไรของพื้นที่บริหารของทุกสาขาใหมีกําไร โดยบริษัทจะหยุดบริหารพื้นที่ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน
ติดตอกันเกิน 3 ป
สําหรับพื้นที่บริหารในลักษณะ Stand Alone ที่เรียกวา เจ-เวนิว บริษัทมีแผนที่ขยายสาขาใหได 3 สาขาใน 2 ปขางหนา โดย
มุงเนนพื้นที่บริเวณใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรม หรือชุมชนที่มีกําลังซื้อ (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 2.4 เปาหมาย
การดําเนินธุรกิจ)
ธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ: บริษัทดําเนินธุรกิจในการรับจางติดตามเรงรัดหนี้สถาบันการเงินหรือ
บริษัททั่วไป และการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารและติดตามเรงรัดชําระหนี้
- สวนการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
บริษัทเปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนหนี้สินภาคผูบริโภค (Consumer Finance) ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตาม
เร ง รั ด หนี้ สิ น จากสิ น เชื่ อ ทุ ก ประเภท ได แ ก สิ น เชื่ อ ซื้ อ บ า น สิ น เชื่ อ บุ ค คล สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ สิ น เชื่ อ ค า
สาธารณูปโภคและคาโทรศัพท และหนี้สินอื่นๆ และเปนบริษัทที่มียอดมูลหนี้ที่ดําเนินการติดตาม (Debt Portfolio) สูงที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมียอดมูลหนี้ภายใตการติดตามในป 2549 ป2550 ป 2551 และ ไตรมาส 1 ป 2552 เทากับ 13,356 ลานบาท
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, 12,113 ลานบาท, 9,568 ลานบาท และ 10,264 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้ที่
ติดตามจํานวน 610,428 บัญชี คิดเปนยอดมูลหนี้ภายใตการติดตาม 10,264 ลานบาท
สําหรับรายไดจากการติดตามเรงรัดหนี้จะขึ้นกับความสําเร็จในการติดตามหนี้ (Success Rate) และอัตราคาคอมมิชชั่น
(commission Rate) ที่ตกลงกับผูวาจาง ดังนี้ รายไดที่ติดตามหนี้ในแตละกลุม = มูลหนี้ที่ติดตาม x Success Rate x
Commission Rate ซึ่งหนี้แตละประเภทจะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้และคาคอมมิชชั่นแตกตางกัน เชน หนี้คาง
ชําระเปนเวลานาน จะมีโอกาสติดตามชําระหนี้ไดยาก ก็จะมีคาคอมมิชชั่นที่สูง แตก็จะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ต่ํา
(รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
กลุมผูว าจางที่บริษั ทใหบริ การติ ดตามเรงรัดหนี้และกลุม เจาหนี้ ผูขายหนี้ที่เ ปนคูคา กับบริ ษัท อาจแบง เปน 4 กลุ ม ดัง นี้
กลุมธนาคาร กลุมบริษัทเชาซื้อ กลุมบริษัทสื่อสาร และกลุมบริษัทผูใหบริการขายสงสินคาหรือขายตรง ในไตรมาส 1 ป 2552
บริษัทติดตามหนี้กลุมธนาคารมากที่สุดที่รอยละ 62กลุมบริษัทเชาซื้อที่รอยละ 27 ที่เหลือเปนกลุมอื่นๆ (รายละเอียดแสดงใน
สวนที่ 2 ขอ 3.3.1.2 การสรรหาผลิตภัณฑและบริการ)
บริษัทมีกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ไดแก เนนคุณภาพการใหบริการ
การมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการเสนอบริการติดตามหนี้ภายใตแนวคิดที่ไมเพิ่มตนทุนกับผูวาจาง บริษัทมี
เปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจรับจางติดตามเรงรัดหนี้สิน โดยมีแผนที่จะเพิ่มยอดหนี้ที่ติดตามจาก 10,264
ลานบาท เปน 15,000 ลานบาทในระยะเวลา 2 ป
- สวนการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ:
บริษัทดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่มีนโยบายขายหนี้ดังกลาว และนํามา
บริหารจัดเก็บหนี้ โดยทั่วไป สถาบันการเงินจะใชวิธีการประมูลขายหนี้ หากบริษัทเปนผูชนะการประมูล บริษัทจะเขาไป
ตรวจสอบรายละเอียดของมูลหนี้ เชนสัญญาเงินกู อายุหนี้ และขอมูลลูกหนี้ หากขอมูลเปนไปตามที่ไดศึกษาและตกลงในชวง
กอนประมูล บริษัทก็ดําเนินการโอนหนี้สินดังกลาวมาเปนสินทรัพยของบริษัท และจะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้เพื่อใหไดตาม
เปาหมายที่บริษัทวางไว
ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดประมูลซื้อหนี้เพื่อบริหารและติดตามจัดเก็บหนี้รวมจํานวน 12 กลุมหลัก (Portfolio) และ
มีนโยบายในการหาผลประโยชนจากหนี้แตละกลุมนี้เปนเวลา 4 ป โดยหนี้ทั้งหมดอยูในขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ (รายละเอียด
แสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
บริษัทมีเปาหมายที่จะซื้อหนี้ดอยคุณภาพเพื่อบริหารเพิ่มเติมใหได 115 ลานบาท ภายใน 2 ป
จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทหรือการลงทุนของ
ผูลงทุน สามารถสรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่
ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง บริษัทตองจัดเก็บสินคาคงคลังในจํานวนที่เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
กระจายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทจัดเก็บสินคา
คงคลังคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.2 ของสินทรัพยรวม สินคาหลักของบริษัท ไดแก เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
เปนสินคาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตาง
กัน ซึ่งโดยปกติสินคาแตละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจําหนายหนารานประมาณ 20-25 วัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การดอยคาของสินคาคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการออกสินคารุนใหมที่ดีกวา หรือกรณีพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปลี่ยนไป จนทําใหสินคาคงคลังที่มีอยูไมสามารถขายไดหรือมีมูลคาลดลง
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ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พากลุ ม คู ค า (Supplier) รายสํ า คั ญ บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส ว นใหญ จ ากผู ผ ลิ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือผูแทนจําหนาย ซึ่งสินคาสวนใหญที่บริษัทขายเปนของ 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Motorola, Sony
Ericsson Samsung และ LG บริษัทจึงจําเปนตองพึ่งพาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมดังกลาว ใน สัดสวนการขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทประกอบดวย Nokia รอยละ 34 Motorola รอยละ 7 Sony Ericsson รอยละ 13 Samsung รอยละ
29 และ LG รอยละ 7 ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับกลุมดังกลาวไมมากนัก และอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถหาสินคามา
ขายทดแทนไดหากมีขอขัดแยงกับกลุมดังกลาว อีกทั้งบริษัทเปนผูแทนจําหนายของแบรนด Sony Ericsson ซึ่งหากบริษัทไมได
เปนผูแทนจําหนายใหกับแบรนดดังกลาวก็อาจจะขาดรายไดจากการคาสงและอาจทําใหมีอัตรากําไรลดลงจนมีผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัท จึงอาจกลาวไดวาบริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้ บริษัท
อาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุมโทรศัพทเคลื่อนที่เขามาดําเนินการกระจายสินคาโดยตรงในสวนคาปลีกและคาสง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผูบริหาร เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูบริหารและทีมงานมี
สวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจ และกํากับธุรกิจใหเปนไปในแนวทางที่กําหนด ซึ่งหาก
บริษัทขาดทีมผูบริหารหลัก โดยเฉพาะประธานเจาหนาที่บริหารผูซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ก็อาจเปน
เหตุใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่วางไว และมีผลกําไรของบริษัทถดถอย ไมเปนไปตามเปาหมาย
ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่มีผูประกอบการรายใหมเขามา
แขงขันในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
ไม ซั บ ซ อ น ซึ่ ง ผู ที่ เข า มาแข งขั น อาจเป น บริ ษั ทข า มชาติ ขนาดใหญ ผู ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ เกี่ย วข อ ง เช น ผู ผ ลิต โทรศั พท เ คลื่ อ นที่
ผูใหบริการเครือขาย หรือ ผูใหเชาพื้นที่คาปลีก เปนตน ทําใหบริษัทเผชิญกับภาวะการแขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการ
ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกระจายสินคาไปตามสาขาในพื้นที่ตางๆ ประกอบกับตัวสินคามีมูลคาพอสมควร เคลื่อนยายสะดวกและ
เปนที่ตองการโดยทั่วไป จากลักษณะดังกลาว บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน เชน
พนักงานขายประจําสาขา และพนักงานเก็บสินคา เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลประกอบการของบริษัทซึ่งใน
ป 2550 บริษัทมีความเสียหายจากการทุจริตพนักงานจํานวนประมาณ 650,000 บาทคิดเปนรอยละ 0.01 ของรายได ในขณะที่
ป 2551บริษัทไมมีความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตพนักงานเลย คงมีแตความเสียหายเล็กนอยที่เกิดจากการผิดพลาดในการ
ขาย ซึ่งบริษัทก็ไดเรียกเก็บคาเสียหายดังกลาวจากพนักงานที่ปฏิบัติผิดพลาดซึ่งเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้บริษัทไดมีการ
ทําประกันความซื่อสัตยของพนักงาน ซึ่งหากบริษัทไดรับความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ก็จะไดรับสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกัน
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจาของพื้นที่ และความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญา บริษัทดําเนินธุรกิจในการบริหารพื้นที่เชาใน
2 รูปแบบคือ รูปแบบการบริหารพื้นที่เฉพาะสวนโทรศัพทเคลื่อนที่และสินคาเทคโนโลยีในนาม IT Junction และการบริหารพื้นที่
คาปลีกทั้งหมด (Stand Alone) โดยมีสินคาเทคโนโลยีเปนจุดขายหลักในนาม เจ-เวนิว ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ บริษัทจะเชาชวงพื้นที่
จากเจาของพื้นที่ โดยในสวน IT Junction จะเชาชวงมาจากหางสรรพสินคาและโมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน
สัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นระหวาง 1-3 ป ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาหรือถูกเรียกรอง คาเชาเพิ่มขึ้น
หากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน
ความเสี่ยงจากสภาวะการที่มีอัตราการลาออกพนักงานสูง ในการดําเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน รูปแบบการติดตามหนี้และการเจรจา
เรงรัดชําระหนี้สงผลใหพนักงานติดตามหนี้มีความตึงเครียดคอนขางสูง ทําใหมีอัตราการลาออกและเปลี่ยนอาชีพการทํางานของ
บุคลากรดังกลาวที่สูง โดยในป 2548-2551 บริษัทมีพนักงานลาออกเฉลี่ยรอยละ 11.2 ตอเดือน สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การมีบุคลากรไมเพียงพอหรือการดําเนินงานไมตอเนื่องจนถึงระดับที่อาจกระทบกระเทือนตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
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ความเสี่ยงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้
อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของบริษัทซึ่งอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม บริษัทดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สิน ทําใหในการ
เจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจกับผูที่ถูกติดตามหนี้สิน ประกอบกับการที่มีผูเรงรัดหนี้สินบางรายใน
กลุมอุตสาหกรรมกระทําการเรงรัดหนี้สินในแนวทางที่ไมเหมาะสม เชน ใชคําไมสุภาพ ติดตามหนี้ในลักษณะที่สรางความรําคาญ
และกอกวน จนถึงขั้นทําการขมขู ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจ
เสื่อมเสียถึงภาพลักษณของบริษัท
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร บริษัทดําเนินธุรกิจในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากบริษัทเชาซื้อและสถาบัน
การเงินมาดําเนินการจัดเก็บหนี้สินและติดตามดวยตนเอง โดยบริษัทจะลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวมาในราคาคิดเปนอัตรา
รอยละ 3-15 ของมูลหนี้ขึ้นกับลักษณะหนี้สิน ระยะเวลาที่คางชําระ และลักษณะลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัท
เชาซื้อ 3 แหง และซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน 2 แหง รวม 12 กลุมหนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการที่บริษัท
ไมสามารถจะเก็บหนี้ไดตามเปาหมายและประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานดังกลาว โดยในป 2550 บริษัทเก็บหนี้สินได
ต่ํากวาเปาหมายในครึ่งปแรกรอยละ 30 และบริษัทตองทบทวนเพื่อปรับปรุงเปาหมายและแผนการติดตามหนี้ในครึ่งปหลัง
ซึ่งภายหลังการปรับแผนบริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ไดตามเปาหมาย
ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศในสวนการสั่งซื้อสินคาจาก
Motorola และ สั่งซื้อสินคา J-Fone จากตัวแทน หรือ โรงงานผูผลิต J-Fone รวมคิดเปนรอยละ 5 ของยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมดใน
ไตรมาส 1 ป 2552 โดยมีมูลคาการสั่งซื้อที่ 52 ลานบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก อาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในป 2549 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.03 ของรายไดรวม
หรือรอยละ 5.4 ของกําไรสุทธิ ในป 2550 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 9.2 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.20 ของรายได
รวม หรือรอยละ 13.8 ของกําไรสุทธิ และป 2551 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.9 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.03
ของรายได รวม หรื อร อยละ 1.96 ของกํ า ไรสุท ธิสํ าหรับ
ป 2551 สําหรั บไตรมาส 1 ป 2552 บริ ษัท มีกํ าไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนจํานวน 0.4 ลานบาทคิดเปนรอยละ 2.0ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนปริมาณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนหรือ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
ความเสี่ยงจากดําเนินธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิต่ํา ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมมีอัตรากําไรขั้นตน
และอัตรากําไรสุทธิที่ต่ํา โดยในป 2551 และ ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 12.2 และ รอยละ 12.8
อัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 1.76 และรอยละ 1.63 ตามลําดับ หากบริษัทเผชิญกับความผันผวนทั้งทางดานธุรกิจ เชน การปรับลด
ราคาของสินคา หรือไดรับคาสงเสริมการขายนอยลง ก็อาจทําใหบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทันที
ความเสี่ยงสําหรับผูลงทุน
ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัท มากกวารอยละ 50 บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมของ
นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาและนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งถือหุนในสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 94.32 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน อยางไรก็ดีภายหลังที่บริษัทเพิ่มทุนและกระจายหุนใหกับประชาชน พนักงาน และ
ผูบริหารของบริษัทประมาณรอยละ 25.0 สัดสวนของกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 71.20 ของ
ทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริษัท
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท กําหนดใหตอง
ไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถวงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
ในชวง 2549-2551บริษัทมีรายไดรวมเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 5,192 ลานบาท ในป 2549 เปน 5,535 ลานบาทในป 2551 คิดเปน
อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 3.2 เปรียบเทียบกับกลุมบริษัทจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ที่มีรายไดโดยรวมลดลงคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยลดลงรอยละ 25 ในระหวางป 2549-2551 ปจจัยสนับสนุนหลักที่ทํา
ใหบริษัทมีรายไดเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทสามารถรักษาสวนแบงการตลาดในการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ไวได ในขณะที่
บางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมีสวนแบงการตลาดที่ลดลง ทําใหรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม
และสินคาเทคโนโลยี (“ธุรกิจจัดจําหนายฯ”) ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทที่ รอยละ 94.8 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 3.6
ในขณะเดียวกัน ณ สิ้นป 2551 รายไดจากธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก และธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
(“ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้”) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.3 และ 2.0 ของรายไดรวมของบริษัท โดยรายไดจากธุรกิจบริหารพื้นที่คา
ปลีกมีอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 4.6 ระหวางป 2549-2551 ในขณะที่ รายไดจากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้เติบโตลดลงเฉลี่ย
12.1 ในชวงป 2549-2551 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการลดการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ และ ขยายไปในธุรกิจบริหารหนี้
ดอยคุณภาพเนื่องจากเปนธุรกิจที่มีอัตรากําไรที่สูง แตดวยทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่มีจํากัดและอยูในชวงเริ่มตนจึงทําให
รายไดในชวงแรกของการบริหารหนี้ดอยคุณภาพจะคอนขางนอย
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 39.4 ลานบาทในป 2549 เปน 66.5 ลานบาทในป 2550 เปน 97.1 ลานบาทในป2551 หรือคิดเปน
อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 57.0 เนื่องจากบริษัทไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกและติดตามเรงรัดหนี้
ประกอบกับความสามารถในการรักษาสวนแบงการตลาดในธุรกิจจัดจําหนายฯ สงผลใหมีการกระจายแหลงรายไดและโครงสราง
กําไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 12.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินการ)
สําหรับในไตรมาส1 ป 2552 บริษัทมีรายไดรวม 1,231 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2551 เทากับ 181.3 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดในธุรกิจจัดจําหนายฯ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนโดยการลดการ
จัดจําหนายสินคาแบรนด Nokia ซึ่งมีราคาตอเครือ่ งที่สูง แตมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํา อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยและ
สถานะการณการเมืองภายในประเทศทีไ่ มสงบ สําหรับรายไดจากธุรกิจบริหารพื้นทีค่ าปลีกซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.4 ของ
รายไดรวมของบริษัท เทากับ 30 ลานบาท และเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 ลดลง 4 ลานบาท หรือ ประมาณ
รอยละ 11.8 ตอป และรายไดจากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.7 ของรายไดรวมของบริษัท เพิ่มขึน้ 2 ลานบาท
หรือ รอยละ 6.5 ตอป เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 ทั้งนีเ้ นือ่ งจากมีการซือ้ หนี้ดอยคุณภาพมาบริหารมากขึ้น
สําหรับไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงจาก 28 ลานบาทเปน 20 ลานบาท
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 12.2.2 การวิเคราะหผลการ
ดําเนินการ)
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี
ในป 2550 รายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 4,185 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2549 ถึงรอยละ 9.1 ซึ่ง
เปนผลตอเนื่องจากการปรับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2549 โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินคามากขึ้นดวยการ
กระจายสินคาไปยังเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนด Motorola, Sony Ericsson และ Samsung เพิ่มขึ้น เทียบกับเดิมซึ่งบริษัท
เนนขายสินคา Nokia เปนหลักเทานั้น จึงทําใหมีการเติบโตของยอดขาย Sony Ericsson, Motorola และ Samsung ประกอบกับ
การที่บริษัทไดรับแตงตั้งจาก Sony Ericsson และ Motorola ใหเปนผูแทนจําหนายนับตั้งแตป 2549 ทําใหมียอดขายสงเพิ่มขึ้น
เห็นไดจากสัดสวนการขายสงของบริษัทเพิ่มจากรอยละ 25 ในป 2548 เปนรอยละ 35 ในป 2550 (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2
ขอ 3.1.3 ชองทางการจัดจําหนายและใหบริการ) อีกทั้งในป 2550 บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายจํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมาก
ในขณะที่ ราคาขายตอเครื่องมีการลดลงเพียงเล็กนอย และ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจในป 2550 ที่เริ่มดีขึ้นทําใหยอดขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่เติบในทิศทางที่ดี
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ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ปรับตัวลดลงเปน 3,596 ลานบาท ลดลงจากป 2550 รอยละ 14.1 ซึ่งเปน
ผลตอเนื่องจากแนวโนมราคาโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งลดต่ําลง อีกทั้ง บริษัทลดสัดสวนการขาย Nokia ซึ่งมีราคาขายตอเครื่องที่สูง
แตอัตรากําไรที่ต่ํา และเพิ่มสัดสวนการขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนดอื่น
อยางไรก็ดี จากการที่ราคาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีแนวโนมลดต่ําลง โดยในระหวางป 2549-2551 ราคาขายเฉลี่ยตอเครื่องลดลง
ประมาณรอยละ 5.4 ตอป บริษัทจึงเนนกลยุทธไปในการเพิ่มสวนแบงตลาดและการขยายสาขาเพื่อชดเชยรายไดที่ลดลงจาก
ราคาขายเฉลี่ยที่ต่ําลงและรักษาการเติบโตของปริมาณขายซึ่งเปนแนวโนมที่บริษัทจะดําเนินการตอไปในอนาคต
สําหรับใน ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2551 รายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ลดลงรอยละ 11.6 เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และ สถานการณการเมืองภายในประเทศที่ไมสงบเรียบรอย และ การปรับสัดสวนการจัดจําหนายในแต
ละแบรนด
หนวย: บาท
2549

2550

2551

โทรศัพทเคลื่อนที่

3,837,001,164

4,184,961,229

3,596,023,751

ไตรมาส 1
2551
940,799,167

ชุดซิมสการดและบัตรเติมเงิน

714,745,900

753,050,552

709,475,795

188,900,073

140,721,510

-0.37%

อุปกรณเสริม

133,423,557

180,132,009

267,191,280

63,911,848

36,992,117

41.51%

สินคาเทคโนโลยี

154,404,345

233,330,738

305,888,244

71,912,888

63,332,160

40.75%

8,986,068

63,310,506

176,354,982

37,011,120

50,923,482

343.01%

5,414,787,584

5,054,933,887

1,302,535,096

1,123,467,469

ผลิตภัณฑ

สินคาอื่นๆ
รวม

4,848,63,583

ไตรมาส 1
CAGR
2552
2549-2551
831,498,199 -3.19%

2.11%

ตารางแสดงจํานวนและราคาขายเฉลี่ยของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
รายการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ([บาท]
จํานวนเครื่องที่ขาย (เครื่อง)
ราคาขายเฉลี่ย (บาทตอ
ื่

2549

2550

2551

3,837,001,164

4,184,961,229

3,596,023,750

ไตรมาส 1
2551
940,799,167

ไตรมาส 1
CAGR
2552
2549-2551
831,498,199
-3.2%

766,806

889,343

803,727

180,782

175,708

2.4%

5,004

4,706

4,474

5,204

4,732

-5.4%

ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก
ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการบริหาร IT Junction จํานวน 111 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.0 ของรายไดรวม ลดลงจากป
2549 ที่มีรายไดจากการบริหาร IT Junction เทากับ 117 ลานบาทเล็กนอย คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยที่รอยละ 3 ตอป
ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทไดทําการลดพื้นที่บริหารโดยปดสาขาที่ไมกําไร และเนนการบริหารพื้นที่เฉพาะพื้นที่ที่มีกําลังซื้อ เพื่อ
บริหารพื้นที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทสามารถหารายไดตอตารางเมตรตอเดือนไดเพิ่มขึ้นจาก 1,479
บาท/ตารางเมตร/เดือน ในป 2549 เปน 1,971 บาท/ตารางเมตร/เดือนในป 2551 คิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยระหวางป 2549-2551
ที่รอยละ 15.4 ตอป อีกทั้งในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทสามารถหารายไดตอตารางเมตรตอเดือนไดเพิ่มขึ้นจาก 1,971 บาท/
ตารางเมตร/เดือน ในป 2551 เปน 2,043 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในไตรมาส 1 ป 2552 หรือเติบโตขึ้นที่รอยละ 3.7 ป

สวนที่ 1 หนา 8

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายละเอียดพื้นที่บริหารในสวน IT Junction
รายการ
จํานวนสาขา (แหง)
รายไดบริหารพื้นที่ IT Junction (ลานบาท)

10

7

6

ไตรมาส 1
2551
7

117.48

117.18

111.20

32.06

26.00

-2.7%

4,242

-15.7%

2,043

15.4%

2549

2550

2551

จํานวนพืน้ ที่ (ตารางเมตร)

6,620

5,375

4,702

6,250

อัตราคาเชา (บาทตอตารางเมตรตอเดือน)

1,479

1,817

1,971

1,710

ไตรมาส 1
2552
6

CAGR
2549-2551
n/a

นอกจากนี้ ในป 2550บริษัทยังมีรายไดจากการบริหารโครงการ เจ-เวนิวที่เปดดําเนินการในชวงกลางป 2550 จํานวน 12
ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการดําเนินงานครึ่งป สงผลใหรายไดรวมจากธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกเพิ่มเปน 128 ลานบาท สําหรับ
ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากโครงการ เจ-เวนิว เพิ่มขึ้นเปน 17 ลานบาท เนื่องจากเปนปที่เปดดําเนินการเต็มป และ สําหรับ
ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทมีรายไดจาก โครงการ เจ-เวนิว คงที่ ที่ 4 ลานบาท
โดยสรุปธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกในป 2551 มีการลดจํานวน IT Junction ลงหนึ่งสาขา เนื่องจากบริษัทและเจาของพื้นที่ไม
สามารถตกลงราคาคาเชาได และมีรายไดคงที่เทากับรายไดในป 2550 เนื่องจากการบริหารพื้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและการ
บริหารพื้นที่โครงการเจ-เวนิวเปนหลัก สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2551 รายไดจากการบริหารพื้นที่
ลดลงรอยละ 18.8 เนื่องจากมีการลดจํานวน IT Junction ลงหนึ่งสาขา เนื่องจากบริษัทและเจาของพื้นที่ไมสามารถตกลงราคาคา
เชาได
ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
สวนใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ :
ในป 2551 บริ ษั ทมี ร ายได จ ากการให บริ ก ารติด ตามเร ง รั ดหนี้ ซึ่ งดํ า เนิ นงานโดยบริ ษั ทย อ ย เท า กั บ 76 ล านบาท คิ ด เป น
รอยละ 1.4 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2549 ที่มีรายไดเทากับ 136 ลานบาทคิดเปนอัตราการลดลงเฉลี่ยตอปที่รอยละ 25.2
เนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายการใชเจาหนาที่ไปติดตามหนี้จากการประมูลซื้อหนี้ ทําใหมูลหนี้ที่รับจางติดตามนอยลงและสภาวะ
การแขงขันที่สูงขึ้น
ตารางแสดงรายละเอียดการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
รายการ
มูลหนี้ที่ติดตามระหวางป (ลานบาท)
Success Rate (ตอป)
มูลหนี้ที่ติดตามได
Average Commission Rate
รายไดจากบริการติดตามเรงรัดหนี้ (ลานบาท)

13,356

12,113

9,568

ไตรมาส 1
2551
11,088

3.8%

5.1%

4.10%

4.26%

3.21%

504

612

393

118

82

27.0%

22.2%

19.3%

21.2%

21.1%

136

136

76

25

17

2549

2550

2551

ไตรมาส 1
2552
10,264

CAGR
2549-2551
-15.4%
n/a
-11.7%
n/a
-25.2%

อยางไรก็ดี มูลหนี้ที่ติดตามระหวางป ในป 2551 เทียบกับป 2550 มีจํานวนลดลง เนื่องจากการประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพมา
บริหารเอง ทําใหตองใชเจาหนาที่ไปติดตามหนี้ในสวนดังกลาว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและภาวการณแขงขันที่สูงขึ้น
ทําใหผูรับจางติดตามหนี้มีการแขงขันดานราคาสูง ทําใหบริษัทคืนหนี้ที่ประมาณวาจะไดคาตอบแทนไมคุมกับคาบริหารจัดการ
สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2551 รายไดจากการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ลดลงรอยละ 32.0 เนื่องจาก
การแขงขันดานราคาทําใหคาคอมมิสชั่นที่บริษัทไดรับลดต่ําลง และจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหลูกหนี้มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ลดลง สงผลใหมูลหนี้ที่ติดตามไดของบริษัทลดลงซึ่งสงผลใหรายไดบริษัทลดลง
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สวนบริหารหนี้ดอยคุณภาพ :
บริษัทยอยไดลงทุนประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารจํานวน 12 กลุมในชวงปลายป 2549 จนถึงสิ้นไตรมาส 1 ป 2552 ดวย
มูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 38.9 ลานบาทในป 2549 38.0 ลานบาทในป 2549 71.3 ลานบาทในป 2549 และ 90.4
ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 ป 2552 ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2549 มีจํานวนบัญชีลูกหนี้รวมเทากับ 38,852 บัญชี คิดเปนเงินลงทุน
ในลูกหนี้ตอรายเพียง 1,001 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2552 มีจํานวนบัญชีลูกหนี้รวมเทากับ 124,281 บัญชี คิดเปนเงิน
ลงทุนในลูกหนี้ตอราย 727 บาท
ตารางแสดงรายละเอียดมูลหนี้และเงินลงทุนในลูกหนี้ตอราย
รายการ

2549

เงินลงทุนในลูกหนีร้ วมสุทธิ (ลานบาท)
มูลหนี้เต็ม (Outstanding Balance) (ลานบาท)
จํานวนบัญชี (ราย)
เงินลงทุนในลูกหนีต้ อราย (บาทตอราย)
มูลหนี้เต็มตอราย (บาทตอราย)

39
1,031
38,852
1,001
26,545

2550
38
1,164
44,424
856
26,204

2551
71
2,101
95,605
745
21,972

ไตรมาส 1
2552
90
2,624
124,281
727
21,114

ในป 2550 บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ได 30.6 ลานบาทจากจํานวนหนี้ดอยคุณภาพที่ลงทุนไว จํานวน 2 กองมูลคาลงทุนรวม
52 ลานบาท โดยแบงรับรูรายไดจํานวน 13.9 ลานบาทและนําไปตัดลูกหนี้จํานวน 16.7 ลานบาท และ ในป 2551 บริษัทมีการ
ซื้อหนี้เพิ่มจํานวน 6 กองมูลคาลงทุนรวม 52 ลานบาท ทําใหบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ไดสูงขึ้นเปน 38.6 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 26 จากปกอน โดยโดยแบงรับรูรายไดจํานวน 23.3 ลานบาทและนําไปตัดลูกหนี้จํานวน 15.3 ลานบาท
สําหรับไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีการลงทุนซื้อหนี้เพิ่มอีก 3 กองมูลคาลงทุนรวม 24 ลานบาท ทําใหใหบริษัทสามารถเรียกเก็บ
หนี้ไดสูงขึ้นเปน 13.7 ลานบาทโดยโดยแบงรับรูรายไดจํานวน 11.1 ลานบาทและนําไปตัดลูกหนี้จํานวน 2.6 ลานบาท
กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2549 เทากับ 529 ลานบาท และในป 2550 และ 2551 กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปน 609 ลานบาท และ 672
ลานบาท บาท เนื่องมาจาก บริษัทไดมีการปรับกลยุทธโดยลดสัดสวนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรที่ต่ํา และเพิ่มสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง สําหรับไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับไตรมาส1 ป 2551 บริษัทมีกําไรขั้นตนที่ลดต่ําลง จํานวน
8 ลานบาท
สําหรับอัตราสวนกําไรขั้นตน สําหรับป 2551 บริษัทมีอัตราสวนกําไรขั้นตนรวมทีร่ อยละ 12.2 และ โดยในแตละธุรกิจของบริษัทมี
อัตรากําไรขั้นตนดังตอไปนี้ ธุรกิจจัดจําหนายฯ ทีร่ อ ยละ 11.6 ธุรกิจบริหารพื้นที่คา ปลีก ที่รอยละ 28.1 และ ธุรกิจติดตามเรงรัด
หนี้ที่รอยละ 22.3
และ ไตรมาส 1 ป 2552 บริษทั มีอัตราสวนกําไรขั้นตนรวมปรับตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 12.8 โดยในแตละธุรกิจของบริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นตนดังตอไปนี้ ธุรกิจจัดจําหนายฯ ที่รอยละ 11.8 ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก ที่รอยละ 26.6 และ ธุรกิจติดตามเรงรัดหนีท้ ี่
รอยละ 38.5
หลังการเติบโตอยางตอเนื่องในชวงป 2546-2548 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงในป 2549 โดยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
ธุรกิจจัดจําหนายฯ และการหยุดดําเนินธุรกิจรับประกันการซื้อคืนสินคา แตบริษัทไดมีการปรับตัวทางธุรกิจโดยมุงเนนขยายธุรกิจ
ไปสูธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกและธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา ประกอบกับการปรับกลยุทธในธุรกิจจัด
จําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยการขายสินคาในแบรนดหลากหลายมากขึ้น และใชชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอีกครั้ง โดยระหวางป 2549-2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเติบโตอยางสม่ําเสมอ โดย
เพิ่มขึ้นจาก 39 ลานบาท ในป 2549 เปน 97 ลานบาท ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 57 ตอป สําหรับในไตรมาส 1 ของ
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ป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิ 20 ลานบาทลดลง จากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวที่ 28 ลานบาท หรือรอยละ 29 โดยมีสาเหตุหลัก
จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และ สถานะการณทางการเมืองภายในประเทศที่ไมสงบเรียบรอย ทําใหรายไดจากการจัดจําหนาย
ลดลง
สภาพคลอง
ในระหวางป 2549-2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.8 เทา 0.9
เทา และ 1.0 เทาตามลําดับ สาเหตุสําคัญเนื่องจากบริษัทมีการกูหนี้ระยะสั้นจํานวนมากคือ 841.41 ลานบาทในป 2549 และ
781.99 ลานบาทในป 2550 และ 778.28 ลานบาทในป2551 ซึ่งหากพิจารณาโดยสังเขปอาจกลาววาบริษัทมีสภาพคลองที่ต่ํากวา
มาตรฐานและมีความเสี่ยงทางการเงินจาก Mismatch Funding คือการใชเงินกูระยะสั้นเพื่อสนับสนุนสินทรัพยระยะยาว แตหาก
พิจารณาสินทรัพยของบริษัทประเภทเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ซึ่งเปนเงินฝากเพื่อเปนหลักประกันเงินกูระยะสั้น
จํานวน 335.84 ลานบาทในป 2549 และ 276.89 ลานบาทในป 2550 และ 262.25 ลานบาทในป 2551 ซึ่งภายใตมาตรฐานบัญชี
จัดเปนสินทรัพยระยะยาว หากแตการดํารงอยูของสินทรัพยดังกลาวเปนเพียงเงินประกันสําหรับการกูเงินระยะสั้น หากไมมีเงินกู
ระยะสั้นก็จะไมมีสินทรัพยดังกลาว ในดานการวิเคราะหจึงควรปรับรายการดังกลาวโดยนับรวมเปนสินทรัพยหมุนเวียนเพื่อให
สะทอนสภาพคลองที่แทจริง
จากการปรับรายการดังกลาวจะพบวา บริษัทไมไดมี Mismatch Funding โดยมีอัตราสวนสภาพคลองมีคาระหวาง 1.16-1.29
ระหวางป 2549-2551 สําหรับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) ภายหลังการปรับปรุงรายการจะมีคาระหวาง 0.430.56 ระหวางป 2549-2551 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของธุรกิจจัดจําหนายที่มีสินทรัพยหลักเปนสินคาคงคลัง ทําใหอัตราสวน
ดังกลาวมีคานอยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ หากเปรียบเทียบกับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2550 ของบริษัทกับ
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม (กลุมอุตสาหกรรมคือกลุมบริษัทจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในตลาด) ซึ่งมีคาเปน 0.61 ซึ่ง
ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของบริษัท สําหรับอัตราสวนสภาพคลองในไตรมาส 1 ป 2552 มีคาอยูในระดับเดียวกับป 2551 ซึ่งแสดงถึง
สถาพคลองยังอยูในเกณฑดี
ความสามารถในการชําระหนี้
บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑดีในชวงป 2549 โดยมีอัตราสวน EBIT/I
ความสามารถในการชําระเงินตนในเกณฑ ที่อัตราสวน Net Debt/EBITDA ที่ 3.0

มีคาอยู ที่ระดับ 2.3 และมี

ในป 2550 และ 2551 บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยและจํานวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
รวมถึงผลประกอบการดีขึ้น อัตราสวน Net Debt/EBITDA เทากับ 2.4 และ 2.3 เทาตามลําดับ ลดลงจาก 3.0 เทา ในป 2549 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงระดับหนี้สินที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทหรือกลาวอีกนัยหนึ่งบริษัทมี
ความสามารถในการชําระหนี้เงินตนคืนอยูในเกณฑดีขึ้น เมื่อพิจารณาอัตราสวน EBIT/I ที่ 3.4 และ 5.0 เทา ตามลําดับ ดีขนึ้ จาก
2.3 เทาในป 2549 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ดีขึ้น ทําใหโดยรวมกลาวไดวาในปจจุบันบริษัทมี
ความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ดี สําหรับในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑดี
เทียบเทากับป 2551
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,445 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญประกอบดวย ลูกหนี้การคาสุทธิ
จํานวน 131 ลานบาท สินคาคงเหลือ จํานวน 537 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใชจํานวน 254 ลานบาท และ
อาคารและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานสุทธิจํานวน 77 ลานบาท
ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิรวม เทากับ 131 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9 ของสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่เกิดจากการคาขายปกติ ไดแก ลูกหนี้จากการขาย
สินคา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใหลูกคาชําระเงินสดเปนสวนใหญ เวนแตลูกคาที่มีการซื้อขายกันมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน บริษัท
จะใหเครดิตการคาไมเกิน 30 วัน
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บริ ษั ท ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ โดยประมาณการหนี้ สู ญ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด โ ดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณในการเก็บหนี้และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง โดยมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ณ 31 มีนาคม
2552 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3 ลานบาท
สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือของบริษัทประกอบดวย โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม บัตรเติมเงินและสินคาเทคโนโลยีอื่นๆ
ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 537 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37 ของสินทรัพยรวม รายการดังกลาวมี
จํานวนมากเนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนทั้งตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณและผูคาปลีกรายใหญ ซึ่งมีความ
จําเปนที่จะตองเก็บสินคาในปริมาณที่เพียงพอแกการจําหนายอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม นับไดวาบริษัทมีการบริหารสินคาคง
คลังที่ดีจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการตลาดที่ดี มีการใหความสําคัญกับการจัดการสินคาคงเหลือใหอยูใน
ระดับเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคา โดยณ 31 มีนาคม 2552นั้น บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
43 วันซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดไว
อาคารและอุปกรณ ณ 31 มีนาคม 2552บริษัทมีสินทรัพยถาวรคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 77 ลานบาท ประกอบดวย สวนปรับปรุง
อาคาร คาตกแตงสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะเปนหลัก
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช ณ 31 มีนาคม 2552บริษัทและบริษัทยอยมีเงินฝากประจําที่วางไวกับธนาคารเพื่อเปน
หลักประกันการกูยืมจากธนาคารเปนจํานวนเงิน 254 ลานบาท
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เปนจํานวน 718 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 778 ลานบาท
สวนของผูถือหุน ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสวนผูถือหุนเปนจํานวน 412 ลานบาทประกอบดวย ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ
แลว 225 ลาน มีกําไรสะสมรวมทั้งสิ้น 187 ลานบาท อนึ่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 บริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากผล
ประกอบการในรอบครึ่งแรกของ ป 2551 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวมเปนเงิน 29.25 ลานบาท และ ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่ 1 ประจําป 2552 เมื่อ 23 มีนาคม 2552 มีมติใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการในรอบครึ่งหลังของ ป 2551
ในอัตราหุนละ 0.17 บาท รวมเปนเงิน 38.25 ลานบาท รวมบริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2551 รวม 67.5 ลานบาท
หรือ ในอัตราหุนละ 0.30 บาท
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted) ในป 2551 บริษทั มีกําไรมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.43บาทตอหุน สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2552
มีกําไรสุทธิตอ หุนเทากับ 0.09 บาทตอหุน และมีกําไรสุทธิตอ หุนปรับลดเทากับ 0.06 บาทตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (Fully Diluted) สําหรับ ไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 1.83 บาทตอหุน และมี
มูลคาตามบัญชีตอหุนปรับลดเทากับ 1.37 บาทตอหุน
ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 300,000,000 บาท
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ ประกอบดวยการเสนอขายตอประชาชน พนักงานและกรรมการบริษัทจํานวน
75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวหลังเพิ่มทุน ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินไปชําระ
หนี้และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน)
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