บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (”บริษัท” หรือ “เจมารท”) กอตั้งขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยกลุมคุณอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา และคุณยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและผูบริหารหลักของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
มีสัดสวนการถือหุนรวมรอยละ 67.6 และจะมีสัดสวนการถือหุนหลังจากขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนที่รอยละ 58.8
บริษัทมีบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ไดแก บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (“เจเอเอส”) และ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (“เจเอ็มที”)
ปจจุ บัน บริษั ทประกอบธุ รกิ จ 3 ธุร กิจหลัก ไดแ ก 1) ธุ รกิ จจั ดจํ าหนายโทรศั พท เ คลื่อ นที่ อุ ปกรณ เ สริม และสิ นค า
เทคโนโลยี ของผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่หลักทุกรายและผูใหบริการเครือขายทุกระบบ ทั้งในลักษณะคาปลีกและคาสง
ซึ่งมีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของรายไดรวมของบริษัทป 2554 2) ธุรกิจบริหารพื้นที่สําหรับพื้นที่คาปลีก
โทรศัพทเคลื่อนที่และพื้นที่คาปลีกทั่วไป มีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของรายไดรวมของบริษัทป 2554 และ 3)
ธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ รวมถึงการฟองสืบทรัพย บังคับคดี ทั่วประเทศไทย ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท มีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของรายไดรวมของบริษัทป 2554
รายละเอียดของธุรกิจหลักไดแก
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี: บริษัทเปนผูจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทุกรุน ทุกระบบ สินคาของบริษัท ไดแก เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ชุดซิมการด และบัตรเติมเงิน
รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมี รายไดจากการใหบริการ Pay Point และ Drop Point เพื่อหา
ประโยชนจากการใชพื้นที่รานคาใหมากที่สุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสาขารวม 201 สาขา
สําหรับรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวยรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ประมาณรอย
ละ 81-84 รายไดจากการขายบัตรเติมเงินและชุดซิมการดรอยละ 13-15 และรายไดจากการขายอุปกรณเสริมรอยละ 2-3
(รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
ปจจุบัน บริษัทเนนการจําหนายสินคาใน 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Samsung, Blackberry, iPhone และ LG โดย
รานคาปลีกของบริษัทมีการวางจําหนายสินคาแบรนดหลักครบทุกรุนมากที่สุดเทียบกับรานคาอื่นในประเทศ ในป 2554
บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 5 แบรนดหลักรอยละ 95 ของรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่
รวม และหากพิจารณาตามประเภทโทรศัพทเคลื่อนที่ บริษัทจําหนายโทรศัพท Feature Phone คิดเปนรอยละ 29
โทรศัพท Smart Phone รอยละ 61 Tablet ประมาณรอยละ 8 และ House Brand รอยละ 2 (รายละเอียดแสดงในสวนที่
2 ขอ 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
บริษัทจะสั่งซื้อสินคาจากบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่โดยตรงหรือจากผูแทนจําหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของ
ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่แตละราย และความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่รายนั้นๆ โดยป 2554
บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาในประเทศรอยละ 99 และมีการนําสินคาเขาโดยตรงที่รอยละ 1 (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ
3.1.2 การสรรหาผลิตภัณฑและบริการ)
บริษัทขายสินคาในประเทศเปนหลัก โดยมีชองทางการจัดจําหนายทั้งในลักษณะการคาสงและคาปลีก ในของป 2554
บริษัทมีรายไดจากการขายผานชองทางการจัดจําหนายแบบคาปลีกมากกวารอยละ 73 และมีรายไดจากการขายผาน
ชองทางการคาสงที่รอยละ 27
บริษัทมีชองทางคาปลีกที่สําคัญที่สุดคือการขายผานรานคา (Shop) รานคายอย (Kiosk) และ รานคาฝากขาย (GP
Shop) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสาขาในรูปแบบของรานคาปลีกจํานวน 112 สาขา รานคายอยจํานวน 15
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รานคาฝากขายจํานวน 74 สาขา นอกจากนี้บริษัทยังมีการคาปลีกผานอินเทอรเน็ต ผาน Exhibition และผานบัตร
สมาชิก (Member Card) (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.1.3 ชองทางการจัดจําหนาย)
ในการเปนผูแทนจําหนายสินคา บริษัทจะไดรับการสนับสนุนในดานการตลาดจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ในหลาย
รูปแบบดังนี้
1) คาสงเสริมการทํากิจกรรม (Event Support) เปนเงินสนับสนุนจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหบริษัทใชในการ
ทํากิจกรรมการตลาดในรูปแบบ Marketing Event โดยบริษัทจะเปนผูพิจารณาจัดงานแสดงสินคาตางๆ และ
สามารถขอเงินสนับสนุนไดตามประมาณการคาใชจายที่บริษัทนําเสนอและขออนุมัติจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งบริษัทจะบันทึกเปนรายไดคาสงเสริมการทํากิจกรรม
2) คาคอมมิชชั่นขาย (Sale Incentive) เปนเงินที่ไดรับจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเปน Incentive ใหแกบริษัทใน
การขายสินคาของผูผลิตรายนั้นๆ โดยมุงหวังใหพนักงานขายของบริษัทสนับสนุนสินคาแบรนดหรือรุนใดๆ เปน
พิเศษ ซึ่งบริษัทจะบันทึกเปนรายไดคาคอมมิชชั่นขายและเปนผูพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นใหพนักงานขายของ
บริษัทตามความเหมาะสม
3) คาสงเสริมการตลาด (Marketing Support) เปนเงินสนับสนุนจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหบริษัทใชในดาน
การตลาด (Marketing Tool) เพื่อโปรโมทสินคาในรูปแบบตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ หรือของแถม ซึ่งบริษัท
สามารถเลือกใชรูปแบบการทําการตลาดตามที่เห็นสมควร โดยปกติ ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะสนับสนุนคาสงเสริม
การตลาดเปนจํานวนเหมารวมรายไตรมาส หรือใหเพื่อสนับสนุนเฉพาะรุน แลวแตกรณี ซึ่งบริษัทจะบันทึกเปน
รายไดคาสงเสริมการตลาด
4) สวนลดคืนจากการขายไดตามเปาหมาย (Sale Volume Rebate) เปนเงินที่บริษัทไดรับในกรณีการขายสินคาได
ตามเปาหมายที่บริษัทตกลงกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ไว ซึ่งบริษัทจะบันทึกโดยนําไปหักลดกับตนทุนสินคา
5) สวนลดคืนจากการลดราคาสินคา (Price Protection Rebate) เปนเงินที่บริษัทไดรับในกรณีที่ผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่ประกาศลดราคาสินคาภายในชวงเวลาที่รับประกันไว โดยผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะทําการ
ชดเชยใหบริษัทเปนจํานวนเงินตามราคาสินคาที่ลดลงและปริมาณสินคาที่คงเหลืออยูกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะบันทึก
โดยนําไปหักลดกับตนทุนสินคา
บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคาปลีกและคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ นโยบาย
การตลาดเต็มรูปแบบและตอเนื่อง การบริหารชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ การใหความสําคัญกับการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับคูคา การใหบริการที่แตกตาง การสรางแบรนดใหเขมแข็ง การบริหารสินคาคงคลังที่ดี การพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง และการขยายธุรกิจที่กอใหเกิด Synergy (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.2.4 นโยบาย
การตลาดและกลยุทธการแขงขัน)
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจคาปลีกและคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยขยายสวนแบงการตลาดในตลาดคาปลีก
เพื่อกาวเปนผูนําในธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายที่
จะขยายสวนแบงการตลาด ปรับเปลี่ยนรูปแบบรานใหมีความทันสมัยมากขึ้นและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
เพิ่มสูงขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและจํานวนของชองทางการจําหนายสินคาใหสามารถเขาถึงลูกคาไดเพิ่มขึ้นโดยมี
เปาหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม โดยเนนขยายสาขาในสวน Modern Trade และสาขาที่ขยายตาม IT Junction เปน
หลัก (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ)
ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก: บริษัทดําเนินธุรกิจการบริหารพื้นที่เชาคาปลีกของหางสรรพสินคาในสวนโทรศัพทเคลื่อนที่
และสินคาเทคโนโลยีภายใตชื่อ IT Junction (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี IT Junction จํานวนทั้งสิ้น 27 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ตางจังหวัด
โดยบริษัททําสัญญาเชาพื้นที่กับผูบริหารพื้นที่หลักหรือหางสรรพสินคาหลายราย ไดแก บิ๊กซี เซ็นทรัล และบีทีเอส
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บริษัทมีกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ดังตอไปนี้ คือ นโยบายการสนับสนุนการตลาดที่หลากหลาย การ
เลือกทําเลที่ตั้งที่มีความสามารถในการแขงขันสูง และการมีสายสัมพันธที่ดีกับผูเชาพื้นที่ (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2
ขอ 3.2.4 นโยบายการตลาดและกลยุทธการแขงขัน)
บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายสาขาสําหรับพื้นที่คาปลีก ในรูปแบบ IT Junction โดยจะพิจารณาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและแผนการตลาดใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยเนนพื้นที่ในกลุมหางสรรพสินคา ดิสเคาทสโตร
และคอมมูนิติ้มอลลที่มีพื้นที่ขาย แผนการตลาด และทําเลที่ตั้งเหมาะสมกับกลุมลูกคาของสินคาโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละ
สินคาเทคโนโลยี โดยในเบือ้ งตนมุง เนนเขาไปบริหารพื้นที่ในสวนสินคาไอที ของ บิก๊ ซี
ธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ: บริษัทดําเนินธุรกิจในการรับจางติดตามเรงรัดหนี้สถาบัน
การเงินหรือบริษัททั่วไป และการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารและติดตามเรงรัดชําระหนี้
- สวนการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
บริษัทเปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนหนี้สินภาคผูบริโภค (Consumer Finance) ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ติดตามเรงรัดหนี้สินจากสินเชื่อทุกประเภท ไดแก สินเชื่อซื้อบาน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อคาสาธารณูปโภคและคาโทรศัพท และหนี้สินอื่นๆ และเปนบริษัทที่มียอดมูลหนี้ที่ดําเนินการติดตาม (Debt
Portfolio) สูงที่สุดในประเทศไทย โดยมียอดมูลหนี้ภายใตการติดตาม ในป 2554 จํานวน 10,140 ลานบาท ซึ่งมี
บัญชีลูกหนี้ที่ติดตามจํานวน 657,195 บัญชี
สําหรับรายไดจากการติดตามเรงรัดหนี้จะขึ้นกับความสําเร็จในการติดตามหนี้ (Success Rate) และอัตราคา
คอมมิชชั่น (commission Rate) ที่ตกลงกับผูวาจาง ดังนี้ รายไดที่ติดตามหนี้ในแตละกลุม = มูลหนี้ที่ติดตาม x
Success Rate x Commission Rate ซึ่งหนี้แตละประเภทจะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้และคาคอมมิชชั่น
แตกตางกัน เชน หนี้คางชําระเปนเวลานาน จะมีโอกาสติดตามชําระหนี้ไดยาก ก็จะมีคาคอมมิชชั่นที่สูง แตก็จะมี
อัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ต่ํา (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
กลุมผูวาจางที่บริษัทใหบริการติดตามเรงรัดหนี้และกลุมเจาหนี้ผูขายหนี้ที่เปนคูคากับบริษัท อาจแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ กลุมบริษัทเชาซื้อ และกลุมบริษัทผูใหบริการขายสงสินคาหรือขายตรง ในป
2554 บริษัทติดตามหนี้กลุมธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ มากที่สุดที่รอยละ 56 กลุมบริษัทเชาซื้อที่รอยละ 35
และกลุมบริษัทผูใหบริการขายสงสินคาหรือขายตรงที่รอยละ 9 (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.3.1.2 การสรรหา
ผลิตภัณฑและบริการ)
บริษัทมีกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ไดแก เนนคุณภาพการ
ใหบริการ การมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการเสนอบริการติดตามหนี้ภายใตแนวคิดที่ไมเพิ่มตนทุนกับผู
วาจาง บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจรับจางติดตามเรงรัดหนี้สิน โดยมีแผนที่จะรักษาระดับหนีส้ นิ
ที่ติดตามจํานวน 8,400 ลานบาท
- สวนการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ:
บริษัทดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่มีนโยบายขายหนี้ดังกลาว
และนํามาบริหารจัดเก็บหนี้ โดยทั่วไป สถาบันการเงินจะใชวิธีการประมูลขายหนี้ หากบริษัทเปนผูชนะการประมูล
บริษัทจะเขาไปตรวจสอบรายละเอียดของมูลหนี้ เชนสัญญาเงินกู อายุหนี้ และขอมูลลูกหนี้ หากขอมูลเปนไปตามที่ได
ศึ ก ษาและตกลงในช ว งก อ นประมู ล บริ ษั ท ก็ ดํ า เนิ น การโอนหนี้ สิ น ดั ง กล า วมาเป น สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท และจะ
ดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้เพื่อใหไดตามเปาหมายที่บริษัทวางไว
ปจจุบัน บริษัทไดประมูลซื้อหนี้เพื่อบริหารและติดตามจัดเก็บหนี้รวมจํานวน 32 สัญญาหลัก (Portfolio) โดยมีมูลคา
เงินลงทุนรวม 684 ลานบาทและ ในป 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 359 ลานบาท โดยหนี้
ทั้งหมด อยูในขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ (รายละเอียดแสดงในสวนที่ 2 ขอ 3.3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ)
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จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทหรือการ
ลงทุนของผูลงทุน สามารถสรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่
ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง บริษัทตองจัดเก็บสินคาคงคลังในจํานวนที่เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการกระจายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย ในระหวางป 2552 – 2554
บริษัทจัดเก็บสินคาคงคลังคิดเปนสัดสวนรอยละ 29 - 47 ของสินทรัพยรวม สินคาหลักของบริษัท ไดแก เครื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม เปนสินคาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน ซึ่งโดยปกติสินคาแตละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจําหนายหนาราน
ประมาณ 20-25 วัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือการออกสินคารุนใหมที่ดีกวา หรือกรณีพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป จนทําใหสินคาคงคลังที่มีอยูไมสามารถ
ขายไดหรือมีมูลคาลดลง
ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพากลุม คู ค า (Supplier) รายสํ า คัญ บริษั ท สั่ง ซื้ อ สิน ค า โทรศั พท เ คลื่อ นที่ สว นใหญ จ ากผู ผ ลิ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือผูแทนจําหนาย ซึ่งสินคาสวนใหญที่บริษัทขายเปนของ 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Samsung,
LG, Blackberry และ iPhone บริษัทจึงจําเปนตองพึ่งพาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมดังกลาว ในป 2554 สัดสวนการ
ขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทประกอบดวย Nokia รอยละ 26 Samsung รอยละ 36 LG รอยละ 7 Blackberry รอย
ละ 21 และ iPhone รอยละ 5 ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับกลุมดังกลาวไมมากนัก และอาจมีความเสี่ยงจากการไม
สามารถหาสินคามาขายทดแทนไดหากบริษัทมีขอขัดแยงกับกลุมดังกลาว
นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทไดทําการสั่งซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนด Nokia จากผูจัดจําหนายรายหนึ่ง (จากผูจัด
จําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia 3 ราย) จํานวนมากเกินกวารอยละ 30 ซึ่งอาจพิจารณาเขาขายพึ่งพิงผูจัดจําหนายราย
ดังกลาว
ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่มีผูประกอบการรายใหมเขา
มาแขงขันในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสรางการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ไม ซั บ ซ อ น ซึ่ ง ผู ที่ เ ข า มาแข ง ขั น อาจเป น บริ ษั ท ข า มชาติ ข นาดใหญ ผู ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข อ ง เช น ผู ผ ลิ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่ ผูใหบริการเครือขาย หรือ ผูใหเชาพื้นที่คาปลีก เปนตน ทําใหบริษัทเผชิญกับภาวะการแขงขันที่สูง
และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ
ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บ ริ ษั ท ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ค า ป ลี ก
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารกระจายสิ น ค า ไปตามสาขาในพื้ น ที่ ต า งๆ ประกอบกั บ ตั ว สิ น ค า มี มู ล ค า
พอสมควร เคลื่อนยายสะดวกและเปนที่ตองการโดยทั่วไป จากลักษณะดังกลาว บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการ
ทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน เชน พนักงานขายประจําสาขา และพนักงานเก็บสินคา เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอผลประกอบการของบริษัทซึ่งตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทไมมีความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต
พนักงานเลย คงมีแตความเสียหายเล็กนอยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย ซึ่งบริษัทก็ไดเรียกเก็บคาเสียหายดังกลาว
จากพนักงานที่ปฏิบัติผิดพลาดซึ่งเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้บริษัทไดมีการทําประกันความซื่อสัตยของพนักงาน
ซึ่งหากบริษัทไดรับความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน โดยมีทุนประกัน 305 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทไดรับความ
เสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ก็จะไดรับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันสูงสุด 500,000 บาท ตอสาขา
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจาของพื้นที่ และความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญา บริษัทดําเนินธุรกิจในการบริหาร
พื้นที่เชาใน รูปแบบการบริหารพื้นที่เฉพาะสวนโทรศัพทเคลื่อนที่และสินคาเทคโนโลยีในนาม IT Junction โดยบริษัทจะ
เชาชวงมาจากหางสรรพสินคาและโมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นระหวาง 1-3 ป ทํา
ใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาหรือถูกเรียกรองคาเชาเพิ่มขึ้น หากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง
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ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน
ความเสี่ยงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจาก
ลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของบริษัทซึ่งอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม บริษัทดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สิน ทําให
ในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจกับผูที่ถูกติดตามหนี้สิน ประกอบกับการที่มีผูเรงรัด
หนี้สินบางรายในกลุมอุตสาหกรรมกระทําการเรงรัดหนี้สินในแนวทางที่ไมเหมาะสม เชน ใชคําไมสุภาพ ติดตามหนี้ใน
ลักษณะที่สรางความรําคาญและกอกวน จนถึงขั้นทําการขมขู ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามี
การดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณของบริษัท
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร บริษัทดําเนินธุรกิจในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากบริษัทเชาซื้อ
บริษัทเงินทุน และธนาคาร มาดําเนินการจัดเก็บหนี้และติดตามดวยตนเอง โดยบริษัทจะลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพ
ดังกลาวโดยพิจารณาจากคุณภาพของมูลหนี้แตละชนิด ระยะเวลาที่คางชําระ และลักษณะลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทมีการซื้อ
หนี้จากบริษัทเชาซื้อ และซื้อหนี้จากสถาบันการเงินรวม 32 สัญญา ทั้งนี้ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม
สามารถจะเก็บหนี้ไดตามเปาหมายและประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานดังกลาว
ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงจากดําเนินธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิต่ํา ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมมีอัตรา
กําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิที่ต่ํา โดยในป 2552 – 2554 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 13.3 – 14.5 อัตรากําไร
สุทธิที่รอยละ 1.7 – 2.8 ตามลําดับ หากบริษัทเผชิญกับความผันผวนทั้งทางดานธุรกิจ เชน การปรับลดราคาของสินคา
หรือไดรับคาสงเสริมการขายนอยลง ก็อาจทําใหบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทันที
ความเสี่ยงสําหรับผูลงทุน
ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัท มากกวารอยละ 50 บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุม
ของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยาและนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งถือหุนในสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 67.3 ของจํานวน
หุ น ที่ จํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมดก อ นการกระจายหุ น เพิ่ ม ทุ น อย า งไรก็ ดี ภ ายหลั ง ที่ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น และกระจายหุ น ให กั บ
ประชาชน ประมาณรอยละ 13.0 สัดสวนของกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 58.5 ของทุน
ชําระแลวทั้งหมด ซึ่งยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
บริษัท หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได
ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ
การที่ผูลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท JMART-W1 จํานวน
9,000,000 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซึ่งการไดรับ JMART-W1 ใน
มูลคา 0 บาทซึ่งขายพรอมกับหุนเพิ่มทุนในคราวนี้ อาจเขาใจวาไมมีความเสี่ยงดานราคา แตทั้งนี้ในทางทฤษฎีจะถือวา
ตราสารดังกลาวมีมูลคาจํานวนหนึ่ง ซึ่งการขายหุนเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เสมือนผูลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุน
สวนหนึ่งและลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิสวนหนึ่ง จึงทําใหผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ขึ้นกับความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) สวนอื่นๆอันนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุน เชน ความ
เสี่ยงดานความผันผวนของราคาหุน ( Volatility Risk) และความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเปนตน อาจสงผลใหมมูลคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิ JMART-W1 มีมูลคาลดลง และผูลงทุนอาจไดรับความเสียหายจากผลขาดทุนดังกลาวได
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
ในชวงป 2552-2554 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 5,169 ลานบาท ในป 2552 เปน 6,056 ลานบาทในป 2554 อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 8.2 เปรียบเทียบกับกลุมบริษัทจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย1 ที่มีรายไดรวมลดลงคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยลดลงรอยละ 5 ในระหวางป 2552-2554 ปจจัยหลักที่ทําให
รายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม และสินคาเทคโนโลยี (“ธุรกิจจัด
จําหนาย”) ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทที่รอยละ 91-93 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตอปรอยละ 6.7 รายไดจาก
ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.7 ของรายไดรวมของบริษัท มีอัตราการเติบโตระหวางป 25522554 เฉลี่ยรอยละ 13 เนื่องจากบริษัทมีปริมาณพื้นที่เชาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพ (“ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้”) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.3 ของรายไดรวม มีอัตราการเติบโตระหวางป
2552-2554 เฉลี่ยรอยละ 44 เนื่องจาก บริษัทมีการลงทุนประมูลซื้อหนี้ไดอยางตอเนื่อง และสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไดเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จาก 90.17 ลานบาทในป 2552 เปน 171.09 ลานบาทในป 2554 หรือคิดเปนอัตราเติบโต
เฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 38 เนื่องจากรายไดจากทุกกลุมธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจจัดจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และ ธุรกิจติดตามหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
เมื่อพิจารณาแยกรายธุรกิจ สวนของธุรกิจจัดจําหนายฯ ในชวงป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่
เทากับ 3,901 ลานบาท เติบโตรอยละ 2.7 จากป 2552 ซึ่งเปนผลมาจากยอดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ปรับตัวรอย
ละ 11.9 เมื่อเทียบกับป 2552 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยตอเครื่องปรับตัวลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่
รอยละ 8.2 ในขณะที่ป 2554 บริษัทมีรายไดจากขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เทากับ 4,523 ลานบาทเติบโตรอยละ 15.9 จาก
ป 2553 ซึ่งเปนผลมากระแสความนิยม Smart Phone และ Tablet ของผูบริโภคจึงสงผลใหบริษัทมียอดจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ สินคาประเภท Smart Phone และ Tablet เปนสินคาที่มีราคาสูงจึงสงผลให
ราคาขายเฉลี่ยตอเครื่องของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
ในสวนธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก บริษัทมีนโยบายเนนการขยายสาขาของ IT Junction โดยการเลือกหาทําเลที่เหมาะสม
ทําใหบริษัทมีสาขา IT Junction ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี IT Junction
ทั้งสิ้น 27 สาขา สําหรับราคาคาเชามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปจจัยดังกลาวสงผลใหบริษัทมีรายไดจากธุรกิจบริหารพื้นที่
คาปลีกเพิ่มขึ้นจาก 172 ลานบาทในป 2552 และยังคงเติบโตอยางตอเนื่องโดยในป 2554 มีรายไดจากธุรกิจบริหาร
พื้นที่คาปลีก 221 ลานบาท
สําหรับธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 157 ลานบาท ในป 2552 เปน 324
ลานบาทในป 2554 อัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 44 เนื่องจากบริษัทไดประมูลซื้อหนี้คุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบ
กับมีกระบวนการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี
ในป 2552 – 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องจาก 3,796 ลานบาท ในป 2552
เปน 4,523 ลานบาท ในป 2554 หรือ เติบโตเฉลี่ยรอยละ 9.2 ตอป
ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่เทากับ 3,901 ลานบาท เติบโตรอยละ 2.7 จากป 2552 ซึ่งเปนผล
มาจากยอดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เปน 955,913 เครื่อง หรือปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 เมื่อเทียบกับ
ป 2552 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยตอเครื่องปรับตัวลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่รอยละ 8.2
ในขณะที่ป 2554 บริษัทมีรายไดจากขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เทากับ 4,523 ลานบาทเติบโตรอยละ 15.9 จากป 2553 ซึง่
เปนผลมากระแสความนิยม Smart Phone และ Tablet ของผูบริโภคจึงสงผลใหบริษัทมียอดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่
1

กลุมบริษัทจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประกอบดวย SIM, BLISS, TWZ และ MLINK
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ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เปน 994,108 เครื่อง หรือปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 และ สินคาประเภท Smart Phone และ Tablet เปน
สินคาที่มีราคาสูงจึงสงผลใหราคาขายเฉลี่ยตอเครือ่ งของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเปน 4,550 บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.5
ในชวงป 2552-2554 บริษัทมีรายไดจากการขายบัตรเติมเงิน ซิมการด และ E-Refill เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 0.5
ตอป ตามการแขงขันที่สูง ประกอบกับมีผูประกอบรายใหมเขามาจําหนายบัตรเติมเงินเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทไมไดมุงเนน
เนื่องจากการจําหนายบัตรเติมเงินมีอัตรากําไรที่ต่ํา
ตารางแสดงสัดสวนและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายไดจากการขายฯ แยกตามผลิตภัณฑ ระหวางป 2552- 2554
หนวย: ลานบาท
ผลิตภัณฑ
โทรศัพทเคลื่อนที่
ชุดซิมสการด/บัตรเติมเงิน/E-Refill
อุปกรณเสริม
สินคาอืน่ ๆ
รวม

2552

2553
3,796
707
127
28
4,659

2554

CAGR 2552-2554

3,901
718
120
8
4,746

4,523
715
120
5
5,363

9.2%
0.5%
-3.1%
-56.4%
7.3%

ตารางแสดงจํานวนและราคาขายเฉลี่ยของเครือ่ งโทรศัพทเคลื่อนที่
หนวย: ลานบาท
รายการ
รายได (ลานบาท)
จํานวนเครื่องที่ขาย (เครื่อง)
ราคาขายเฉลี่ย (บาทตอเครื่อง)

2552

2553

2554

CAGR 2552-2554

3,796

3,901

4,523

9.2%

854,497

955,913

994,108

7.9%

4,442

4,079

4,550

1.2%

ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก
สําหรับป 2553 บริษัทมีรายไดจากการบริหารพื้นที่คาปลีกจํานวน 196 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.68 ของรายไดรวม
เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีรายไดจากการบริหารพื้นที่คาปลีก เทากับ 172 ลานบาท เนือ่ งจากบริษทั มีการจัดการบริหาร
พื้นที่ ที่ไดรับมาใหมและพื้นที่เดิมไดดีขึ้นทําใหอตั ราคาเชาตอเดือนเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,413 บาท/ตรม. เปน 1,624 บาท/
ตรม. ประกอบกับบริษัทไดเปดโครงการ IT Junction เพิ่มอีก 1 สาขา ทําใหพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 9,420 ตรม. เปน 10,053
ตรม. หรือ เพิ่มขึ้นกวารอยละ 6.7 และในป 2554 บริษัทมีรายไดจากการบริหารพื้นที่คาปลีกเทากับ 221 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับป 2553 เนือ่ งจากบริษัทสามารถบริหารจัดการพืน้ ที่อยางมีประสิทธิภาพจึงสงผลให
อัตราคาเชาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9 เมือ่ เทียบกับป 2553
ตารางแสดงรายละเอียดพื้นที่บริหารในสวน IT Junction
รายการ
จํานวนสาขา (แหง)
รายไดบริหารพื้นที่ IT Junction (ลานบาท)

2552

2553

2554

CAGR 2552-2554

27

28

27

n/a

161

196

221

32.73%

จํานวนพืน้ ที่ (ตารางเมตร)

9,420

10,053

9,466

46.22%

อัตราคาเชา (บาทตอตารางเมตรตอเดือน)

1,413

1,624

1,947

-9.23%
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ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
สวนใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
สําหรับป 2553 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้100 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากป 2552 เปน เพราะ
บริษัทสามารถติดตามหนี้ไดเพิ่มสูงขึ้นโดยมี Success Rate เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.27 เปน รอยละ 4.94 เนื่องจากทาง
กลุมผูวาจางมีนโยบายในการระบายหนี้ที่คงคางนานโดยเสนอสวนลดใหแกกลุมลูกหนี้ ประกอบกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของกลุมลูกหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สําหรับป 2554 รายไดจากการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ เทากับ 89 ลานบาท ปรับตัวลดลง 11 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก บริษัทไดรับวาจางใหติดตามหนี้ที่คงคางยาวนานมากขึ้น อีกทั้งผูวาจางไมมีนโยบาย
ใหสวนลดแกหนี้ดังกลาวเชนป 2553 จึงสงผลใหบริษัทมีSuccess Rate ปรับตัวลดลงคงเหลือรอยละ 3.70
ตารางแสดงรายละเอียดการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
รายการ

2552

2553

2554

CAGR 2552-2554

มูลหนี้ที่ติดตามระหวางป (ลานบาท)

11,167

9,256

10,140

-4.71%

Success Rate (ตอป)

3.27%

4.94%

3.70%

N/A

365

457

375

1.41%

21.97%

21.93%

23.59%

3.62%

80

100

89

5.20%

มูลหนี้ที่ติดตามได
Average Commission Rate
รายไดจากบริการติดตามเรงรัดหนี้ (ลานบาท)

สวนบริหารหนี้ดอยคุณภาพ :
ตั้งแตป 2549 - 2554 เจเอ็มทีไดประมูลซือ้ หนี้เพือ่ บริหารและติดตามจัดเก็บหนี้รวมจํานวน 32 กลุมหลัก (Portfolio) ซึ่ง
มีมูลหนี้ทั้งสิ้น 13,543 ลานบาท โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวม 684 ลานบาท โดยเจเอ็มทีจะไมสามารถรับรูร ายไดจากเงิน
สดทั้งหมดที่ติดตามได แตรับรูเพียงบางสวนตามอัตราความสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในเบื้องตน สําหรับสวนที่เหลือจะ
นําไปตัดเงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพ สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิเทากับ
359 ลานบาท
รายการ

2552

2553

2554

มูลหนี้เต็มจํานวน (ลานบาท)

3,758

4,137

12,342

CAGR 2552-2554
81.23%

Success Rate (ตอป)

2.16%

3.70%

3.21%

N/A

มูลหนี้ที่ติดตามได

81

153

396

121.24%

รายไดจากบริหารหนี้ดอยคุณภาพ(ลานบาท)

54

74

215

99.51%

สวนทีน่ ําไปตัดเงินลงทุน (ลานบาท)

27

82

182

159.31%

ในป 2552 บริษัทมีการลงทุนในลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นจํานวน 74 ลานบาททําใหบริษัทมีมูลหนี้เต็มจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเปน
3,758 ลานบาท ประกอบกับบริษัทสามารถติดตามหนี้สินดอยคุณภาพไดเพิ่มสูงขึ้นโดยมี Success Rate เทากับรอยละ
2.16 จึงสงผลใหบริษัทสามารถรับรูรายไดจํานวน 54 ลานบาท สําหรับป 2553 บริษัทลงทุนในหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มเติม
จํานวน 122 ลานบาท และสงผลใหบริษัทมีมูลหนี้เต็มจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 4,137 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 และดวย
Success Rate ที่เพิ่มสูงขึ้นเปน รอยละ 3.70 จึงสงผลใหบริษัทรับรูรายไดเพิ่มขึ้นเปน 74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นกวารอย
ละ 37.0 ปจจัยหลักที่ทําให Success Rate ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 2552-2553 เนื่องมาจากบริษัทมีการ
ซื้อหนี้เพิ่มเติม ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพิ่มสูงขึ้น สําหรับป
2554บริษัทลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มเติมจํานวน 384 ลานบาท ทําใหบริษัทมีมูลหนี้เต็มจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 12,342
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทา และ ดวย Success Rate ที่ลดลงเพียงเล็กนอยจากรอยละ 3.70 ในป 2553 เหลือ
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รอยละ 3.21 ในป 2554 จึงสงผลใหบริษัทสามารถจัดเก็บมูลหนี้ดอยคุณภาพไดเทากับ 396 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
กวา 1.5 เทา และทําใหบริษัทมีรายไดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 182 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวา 2 เทา
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 152 ลานบาท ปรับตัวลดลงจากป 2552 ที่เทากับ 173 ลานบาท โดย
มีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําจากความไมสงบทางการเมือง อีกทั้งอัตราการแขงขันของโทรศัพท House Brand ที่
เพิ่มสูงขึ้นทําใหบริษัทไมสามารถขายสินคาตามราคาที่ตองการได รวมถึงบริษัทมีการลดปริมาณสินคาคงเหลือ ทําให
บริษัทตองขายสินคาในราคาต่ํากวาทุนในบางรุน สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากป 2553
เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากทุกธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นและบริษัทมีการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ที่ดีขึ้น
กําไรสุทธิในป 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 95 ลานบาทจากป 2552 ที่เทากับ 90 เนื่องมาจากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดต่ําลง
สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 171 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 80 เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินจากทุก
ธุรกิจดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และธุรติดตามหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ อีกทั้งจาก
การบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแมวาบริษัทจะมีคาใชจายทาง
ภาษีเพิ่มสูงขึ้นโดยมีอัตราภาษีสุทธิ (“Tax Effective Rate”) เพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 18 เปนรอยละ 29 เนื่องจากในชวงป
2554 บริษัทมีการลงทุนในหนี้สินดอยคุณภาพจํานวนมาก และหนี้สินดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนในการตัดหนี้สูญทําให
บริษัทไมสามารถนําคาใชจายประเภทดังกลาวไปใชลดหยอนทางภาษีได
สภาพคลอง
สําหรับป 2552-2554 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.19
เทา 1.29 เทา และ 1.07 เทา ตามลําดับ ซึ่งพบวาบริษัทมีสภาพคลองในระดับมาตรฐาน บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน
เพียงพอที่จะชําระหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นได นอกจากนั้นหากพิจารณาสินทรัพยประเภทเงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
ซึ่งเปนเงินฝากเพื่อเปนหลักประกันเงินกูระยะสั้นจํานวน 103.2 ลานบาทในป 2552 และ จํานวน 18.1 ลานบาทในป
2553 และ 3.1 ลานบาทในป 2554 พบวาบริษัทมีสภาพคลองอยูในชวง 1.08-1.31 เทา ซึ่งถือวาอยูในระดับสูง สําหรับ
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 1.08 เทา
สําหรับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในป 2552 -2554 เทากับ 0.21 เทา 0.31เทา และ 0.27 เทา
ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาภายหลังการปรับปรุงเงินฝากที่มีขอจํากัดจะมีคาระหวาง 0.29 – 0.33 เทา ปจจัยหลักที่ทํา
ใหอัตราสวนดังกลาวมีคาต่ํากวา 1 เทา เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่จึงจําเปนตองมีสินคา
คงคลังเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทียบกับอุตสาหกรรม
ในชวงป 2552- 2554 ที่อยูในชวงระหวาง 0.51 – 0.60 เทา ซึ่งสูงกวาคาของบริษัทเล็กนอย
ความสามารถในการชําระหนี้
ในป 2552 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนหักภาษี ดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา (Net Debt/EBITDA) มีคาอยูที่ระดับ
3.6 เท า เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารกู ยื ม ระยะสั้ น เพื่ อ สํ า รองสิ น ค า คงเหลื อ ณ สิ้ น ป จํ า นวนมาก และ ป 2553 Net
Debt/EBITDA ลดลงเหลือ 3.1 เทา เนื่องจากบริษัทคืนเงินกูยืมจากการลดปริมาณการสํารองสินคาคงเหลือ สําหรับป
2554 อัตราสวน Net Debt/EBITDA ลดลงเนื่องจากผลการดําเนินงานจากทุกกลุมธุรกิปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหกําไร
กอนหักภาษี ดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 75 จาก 173 ลานบาทในป 2553 เปน 303 ลานบาท ใน
ป 2554 ในขณะที่หนี้สิ้นที่มีภาระดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ21
ป 2552 ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทอยูที่ระดับ 4.4 เทา เนื่องจากรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายฯลดลง
อยางไรก็ตามในป 2553 ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทพลิกกลับมาอยูที่ระดับ 6.2 เทา ซึ่งเปนผลจากอัตรา
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ดอกเบี้ยและจํานวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง สําหรับป 2554 บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูในระดับ
10.1 เทา ซึ่งถือวาอยูในระดับสูง
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,722 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญประกอบดวย สินคา
คงเหลือจํานวน 506 ลานบาท เงินลงทุนในลูกหนี้ จํานวน 359 ลานบาท ลูกหนี้การคา จํานวน 199 ลานบาท อาคาร
และอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานสุทธิจํานวน 206 ลานบาท และรายไดคางรับจํานวน 152 ลานบาท
ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ และลูกหนี้การคา-บริษทั ที่
เกี่ยวของรวม เทากับ 199 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทมีลูกหนี้
จากการขายสินคาจํานวน 154 ลานบาท รองลงมาเปนลูกหนี้จากการขายสินคาแบบผอนชําระ จํานวน 20 ลานบาท ซึ่ง
มีอายุของสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 6-18 เดือน ลูกหนี้คาบริการติดตามหนี้สิน จํานวน 9 ลานบาท ลูกหนี้คาเชาและ
คาบริการที่เกี่ยวของ จํานวน 7 ลานบาท และลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของ 10 ลานบาทบริษัทมีนโยบายใหลูกคาชําระ
เงินสดเปนสวนใหญ เวนแตลูกคาที่มีการซื้อขายกันมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน บริษัทจะใหเครดิตการคาไมเกิน 30 วัน
ทั้งนี้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ
สินคาคงคลัง สินคาคงเหลือของบริษัทประกอบดวย โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม บัตรเติมเงินและสินคาเทคโนโลยี
อื่นๆ โดยระหวางป 2552 – 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ 29-48 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้
สินคาคงเหลือมีจํานวนมากเนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนทั้งตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณและผูคา
ปลีกรายใหญ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองเก็บสินคาในปริมาณที่เพียงพอแกการจําหนายอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม นับ
ไดวาบริษัทมีการบริหารสินคาคงคลังที่ดีจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการตลาดที่ดี มีการให
ความสําคัญกับการจัดการสินคาคงเหลือใหอยูในระดับเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคา ในระหวางป
2552 – 2553 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินคาคงเหลือเฉลี่ย 51-54 วัน ซึ่งนับวาคอนขางสูงเนื่องจากบริษัทจําเปนตอง
สํารองสินคาประเภท House Brand ใหเพียงพอตอการจัดจําหนายของบริษัท สําหรับป 2554 บริษัทสามารถบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือไดดีขึ้น ทําใหบริษัทมีระยะขายสินคาคงเหลือเฉลี่ยที่ 34 วัน ซึ่งต่ํากวานโยบายของบริษัทที่จะ
สํารองสินคาคงคลังไมเกิน 45 วัน
อาคารและอุปกรณ ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีอาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 และ 2553 อยางชัดเจน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอาคารและอุปกรณสุทธิทั้งสิ้น 206 ลานบาท ประกอบดวย ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
และเครื่องใชสํานักงาน เปนหลัก เนื่องจากป 2554 บริษัทซื้อที่ดินมูลคา 80 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานแหง
ใหม (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.12 ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานในอนาคต)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน ลดลงจาก ณ สิ้นป 2552 ที่ 853 ลานบาท เหลือ 576 ลานบาท จากการลดลงของปริมาณสินคาคงคลัง
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 617 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเล็กนอยตามปริมาณสินคาคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้น
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนผูถือหุนเปนจํานวน 673 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแลว 300 ลาน มีกําไรสะสมรวมทั้งสิ้น 321 ลานบาท อนึ่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีมติให
จายเงินปนผลจากผลประกอบการในรอบครึ่งปหลังของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท รวมเปนเงิน 54 ลานบาท รวม
บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2553 รวม 72 ลานบาท หรือในอัตราหุนละ 0.24 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการในรอบครึ่งปแรกของป 2554 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท
รวมเปนเงิน 48 ลานบาท
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted) ในป 2553 และป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิตอ หุนเทากับ 0.32 และ 0.57 บาทตอหุน
ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิตอหุนปรับลดเทากับ 0.23 และ 0.41 บาทตอหุนตามลําดับ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ และภายหลังใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ใชสิทธิซอื้ หุนสามัญครบถวน
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้หากนับรวมการรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษทั ยอยตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1จํานวน 6 ลานหุน จะสงผลใหกําไรตอหุนปรับลดเทากับ
0.23 และ 0.41 บาท/หุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (Fully Diluted) สําหรับป 2554 บริษัทมีมลู คาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.24 บาทตอหุน และมี
มูลคาตามบัญชีตอหุนปรับลดเทากับ 1.63 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุนสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย
ในครั้งนี้ และภายหลังใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน ทั้งนี้หากนับรวมการรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1จํานวน 6 ลานหุน จะสงผลใหมูลคาตามบัญชีตอหุนปรับลดเทากับ 1.60 บาทตอหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ ประกอบดวยการเสนอขายตอประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อหนี้
ดอยคุณภาพมาบริหารและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน)
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