บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เจมารท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยนาย
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 2,000,000 บาท เพื่อเปน
ผูแทนจําหนายเครื่องใชไฟฟาทุกยี่หอในระบบเงินผอน กอนเริ่มขยายชองทางการจําหนายเขาไปในตลาดขายสง
โดยมีสินคาหลัก ไดแก โทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอ และเครื่องปรับอากาศ ตอมาในป 2535 บริษัทไดเริ่มดําเนิน
ธุรกิจการจําหนายเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ผานระบบเงินสด ระบบผอนชําระ และระบบขายสง
ปจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายทั้งคาปลีกและคาสงเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ และสินคาที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่หลักทุกรายและผูใหบริการเครือขายทุกระบบ นอกจากนั้น บริษัท
ไดขยายธุรกิจไปในสวนการบริหารพื้นที่เชาสําหรับธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตชื่อ IT Junction ซึ่ง
เปนพื้นที่ในการบริหารของบริษัทเพื่อการคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกการบริหารงานให
ชัดเจนในอนาคต วันที่ 4 มกราคม 2555 บริษัทจึงไดจัดตั้ง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (“เจเอเอส”) ซึ่ง
บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เชาสําหรับธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ แทนที่การ
ดําเนินธุรกิจดังกลาวของบริษัท และปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการปรับโครงสราง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ประมาณป 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2.2: ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย)
ภายใตโครงสรางกลุมปจจุบัน บริษัทถือหุนสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง คือ บริษัท เจ เอ็ม ที
เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (“เจเอ็มที”) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ ฟองสืบทรัพย
บังคับคดี ทั่วประเทศไทย และดําเนินการซื้อหนี้ที่สงสัยจะสูญจากสถาบันการเงินและบริษัทผูใหบริการอื่นๆ เพื่อ
นํามาดําเนินการติดตามหนี้และหาผลประโยชน
ในป 2552 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกนัก
ลงทุนทั่วไปจํานวน 75 ลานหุน สงผลใหปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท โดยมี
กลุมผูถือหุนใหญซึ่งเปนผูบริหารหลัก ไดแก กลุมนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ถือหุน
รวมประมาณรอยละ 67.6
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
ดานการดําเนินธุรกิจ
ป
ป 2531
ป 2535
ป 2537
ป 2538
ป 2539
ป 2540

เหตุการณสําคัญ
– กอตั้งบริษัทเพื่อเปนตัวแทนจําหนายเครื่องใชไฟฟายีห
่ อ ตางๆ เชน ฟลลิปส เนชัน่ แนล พานาโซนิค
โตชิบา เปนตน โดยมีสินคาหลักคือ โทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอ เครื่องซักผา และเครื่องปรับอากาศ
– เริ่มเขาสูธุรกิจจําหนายสินคาประเภทเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
– ขยายสูธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ดวยการกอตั้งบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส
จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ ฟองสืบทรัพย บังคับคดี ทั่วประเทศไทย
– ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ 800 และ1800 จากบริษัท
โทเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
– ไดรับแตงตั้งจาก Nokia และ Motorola ใหเปนผูแทนจําหนายอยางเปนทางการ
– ไดรับการประกาศเกียรติคุณรานคาที่มียอดขายจําหนายระบบ GSM สูงสุด
– เริ่มเปดราน เจ มารท เพื่อขายเฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
– ไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายระบบ GSM 2 Watts, DTAC และ Digital GSM 1800
– เริ่มผลิตอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตตราสินคา Jay Mart
– ขยายชองทางการจัดจําหนายดวยการเปดราน เจ มารท เพิ่มรวมสาขาทั้งสิ้น 13 สาขา
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ป

เหตุการณสําคัญ

ป 2541

–
–

ป 2542

–
–

ป 2543

–
–

ป 2544

–

ป 2545

–
–
–

ป 2548

–
–

ป 2549

–

ป 2550
ป 2552
ป 2554

–
–
–
–
–

ป 2555

–

ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่จากบริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง
จํากัด (ปจจุบัน คือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด) บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี
ขยายสาขาราน เจ มารท เพิ่มเปน 31 สาขา ทั่วประเทศ
เริ่มขายโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยระบบเงินผอนกับ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย) ไทยแลนด (
เริ่มธุรกิจการบริหารใหเชาพื้นที่ในศูนย IT Junction แหงแรกที่ Big C จังหวัดนครปฐม
เริ่มกระบวนการสรางแบรนด โดยการจัดใหมีภาพยนตรโฆษณาชุดแรก
ยายสํานักงานใหญมายังอาคารยูเอ็มทาวเวอร ถนนรามคําแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
เริ่มใหบริการ Jay Mart Delivery ซึ่งถือเปนผูบุกเบิกรายแรกในการใหบริการรูปแบบใหม “การ
ใหบริการถึงที่” ในธุรกิจเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายสินคาและบริการของบริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด (ปจจุบัน คือ บมจ.
ทรู คอรปอเรชั่น)
เริ่มนําเขาโทรศัพทเคลื่อนที่โดยตรงจากผูผลิตในตางประเทศ
ไดรับแตงตั้งเปน Direct Retail Partner (DRP) จากบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด
ไดรับแตงตั้งจาก Sony Ericsson ใหเปนผูแทนจําหนายอยางเปนทางการ
ขยายสาขาเพิ่มเปน 189 สาขาทั่วประเทศ
เจเอ็มทีขยายธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพโดยซื้อหนี้ดอยคุณภาพกลุมแรกมาบริหาร ซึ่งมีมลู คาเงิน
ลงทุนเทากับ 39 ลานบาท
ขยายสาขาเพิ่มเปน 193 สาขาทั่วประเทศ
ขยายจํานวนสาขาของ โครงการ IT Junction เพิ่มเปน 26 สาขาทั่วประเทศ
ขยายสาขาเพิ่มเปน 201 สาขาทั่วประเทศ
ขยายจํานวนสาขาของ โครงการ IT Junction เพิ่มเปน 27 สาขาทั่วประเทศ
เจเอ็มทีลงทุนซื้อหนี้ดอยภาพเพิ่มเติมจํานวน 384 ลานบาท ทําใหตั้งแตป 2549 - 2554 เจเอ็มที
ลงทุนในหนี้ดอยคุณภาพแลวทั้งสิ้น 684 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจเอ็มทีมีเงิน
ลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 359 ลานบาท
เจเอ็มทีลงทุนในหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มเติมจํานวน 304 ลานบาท

ดานทุนจดทะเบียน
ป
ป 2531
ป 2533
ป 2537
ป 2543
ป 2544
ป 2545

เหตุการณสําคัญ
– กอตั้งบริษัทดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
– เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 4 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
– กอตั้งบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
– เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว เป น 40 ล า นบาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
360,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
– เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 100 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
– ปรั บ โครงสรา งการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ของกลุม บริษั ท โดยเข าถื อ หุ น ในบริษั ท เจ เอ็ม ที เน็ท เวอร ค
เซอรวิสเซ็ส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ป

ป 2547
ป 2548
ป 2549
ป 2550

ป 2552

ป 2554

ป 2555

เหตุการณสําคัญ
– เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 5 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 150 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน
– แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545
– ปรับโครงสรางทุนโดยการแตกพารในอัตราสวน 1:5 ทําใหทุนจดทะเบียนยังคงเปน 200 ลานบาท
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทและมีทุนเรียกชําระแลว 150 ลานบาท
– เพิ่มทุนเรียกชําระแลวเปน 200 ลานบาท โดยจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน
ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3:1 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
– เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 225 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 25 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
– เดือนพฤศจิกายน 2550 ผูถือหุนของบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยเพิ่ม
ทุนจํานวน 75 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายตอประชาชน
– บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 40
ลานบาท
– เดือนมิถุนายน 2552 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดจําหนาย
หุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน จํานวน 75 ลานหุน ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
300 ลานบาท
– ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทประจําป 2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ลานหุน มูล
คาที่ตราไว 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุนสามัญใหกับประชาชนทั่วไป และ รองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.8: โครงสราง
เงินทุน)
– บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 120
ลานบาท
– จัดตั้งบริษัท เจเอเอส แอสเซท จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่การคาในลักษณะตางๆ ดวย
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

ดานรางวัลและเกียรติคุณ Award and Social Recognition
ป
ป 2538
ป 2541
ป 2542

ป 2543

เหตุการณสําคัญ
– ไดรับรางวัล “ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลือ
่ นทีด่ จิ ติ อล จีเอสเอ็ม ยอดเยีย่ ม” จาก บมจ. แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส
– ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมยอดขายสูงสุด ประเภทตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร
900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาก บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
– ไดรับรางวัลตัวแทนจําหนายที่ประสบความสําเร็จ และมี “ยอดขายสูงสุด” จาก บมจ. เอ็มลิงค
เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด
– ไดรับรางวัล “รานคาที่ใหการสนับสนุนสูงสุดสําหรับรายการสงเสริมการขาย ทองโลกความฝนกับ
โนเกีย 5100 ซีรีส” จาก บริษัท โนเกีย) ประเทศไทย (จํากัด
– ไดรับรางวัล “ยอดขายและบริการดีเดน” จาก บมจ. โทเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
– ไดรับรางวัลดีเดน “ประเภทยอดขายตัวแทนจําหนายมือถือพรอมใช วัน-ทู-คอล เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล” จาก บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
– ไดรับรางวัลดีเดน “ประเภทยอดขายตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร 900 และ
ดิจิตอล จีเอสเอ็ม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” จาก บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
สวนที่ 2 หนา 10

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ป
ป 2544

ป 2546

ป 2548
ป 2549

ป 2550

2.2

เหตุการณสําคัญ
– ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรานคา “Happy Millennium” จาก บริษัท อิริคสัน) ประเทศไทย (
จํากัด
– ไดรับรางวัลดานการตกแตงและกอสรางรานคาจาก บริษัท เทสโก โลตัส จํากัด
– ไดรับรางวัล “ตัวแทนจําหนายยอดเยี่ยมประจําป 2544” จาก บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
– ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน SGS ซึ่งเปนบริษัทขายปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศที่
ไดรับการรับรอง
– ไดรับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เปนปแรก โดยเปนบริษัทคาปลีก
มือถือบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ไดรับเกียรติบัตรดังกลาว
– ไดรับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เปนปที่สอง
– ไดรับรางวัล “High Performance of the Year 2006” จาก O2 (Online) Limited
– ไดรับรางวัล “2006 Asia-Pacific Top 10 Reseller Award” จาก Dopod International
Corporation
– รางวัล “Best Partner 2007” จาก Sony Ericsson Dealers Conference 2007
– ไดรับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เปนปที่สามติดตอกัน

ป 2552

–

ไดรับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เปนปที่สี่ติดตอกัน

ป 2553

–

ไดรับเกียรติบัตร Superbrand จาก Superbrands Organization เปนปที่หาติดตอกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
โครงสรางกลุมบริษัท
ปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจอยู 2 บริษัท คือ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด และ บริษัท เจ เอ็ม ที
เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (“เจเอ็มที”) ซึ่งบริษัทถือหุนทั้งสองบริษัทยอยอยูในอัตรารอยละ 99.99 มีทุนจด
ทะเบียนชําระเต็มแลวจํานวน 1 ลานบาท และ 120 ลานบาท ตามลําดับ
ปจจุบันเจเอ็มทีอยูระหวางการเตรียมความพรอมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเจ
เอ็มทีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ของเจเอ็มทีจํานวน 105 ลานหุน (มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท) และ เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวน (Pre-Emptive Right) จํานวน 18.75 ลานหุน อีกทั้งเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ทั่วไปจํานวน 56.25 ลานหุน ภายหลังเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจะถือหุนในเจเอ็มทีลดลงเหลือ
รอยละ 75.00
นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เจเอ็มที (บริษัทยอย) ไดจัดตั้ง บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด (“เจ
เอ็มทีพลัส”) ดวย ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยมีจุดประสงคเพื่อให เจเอ็มทีพลัส ดําเนินธุรกิจบริการติดตาม
เรงรัดหนี้สินแทนที่ เจเอ็มที โดยเจเอ็มทีจะโอนธุรกิจดังกลาวไปใหเจเอ็มทีพลัสใหแลวเสร็จภายในป 2556
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
99.99%

99.99%

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด
99.99%
บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
1. ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม และสินคาเทคโนโลยี (“ธุรกิจจัดจําหนายฯ”)
บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ย ทั้ ง ลั ก ษณะค า ส ง และค า ปลี ก โดยมุ ง เน น ไปในสิ น ค า ประเภทเครื่ อ ง
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณที่เกี่ยวของของผูผลิตหลักทุกราย ไดแก Nokia, Samsung, LG,
Blackberry, iPhone เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตแบรนด jFone
ซึ่งเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่บริษัทเปนเจาของแบรนดเองดวย
บริษัทเปนผูแทนจําหนายชุด SIM Card (Subscriber Identification Module) และบัตรเติมเงินของผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบตางๆ ไดแก GSM, DTAC, และ TRUE MOVE บริษัททําการ
จําหนายสินคาดังกลาวผานชองทางการจําหนายสินคาที่หลากหลายของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีชองทางการจําหนายประมาณ 201 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดสําคัญ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลาและภูเก็ต เปนตน
บริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณเสริมใน 2 รูปแบบ คือ การจําหนายแบบคาสง
และการจําหนายแบบปลีก ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
การจําหนายแบบคาสง (Wholesaler)
บริษัทเปนผูคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับรานคารายยอยทั้งที่เปนรานคาปลีกในระบบ (Organized Shop)
และรานคายอยอิสระ (Non-Organized Shop) บริษัทจะเนนการขายสงผานราน Jay Mart ใน IT Junction
ซึ่งจะเปนศูนยกลางการติดตอกับรานคารายยอย โดยรานคาขายโทรศัพทเคลื่อนที่ตางๆ ใน IT junction
สามารถซื้อโทรศัพทในราคาขายสงกับราน Jay mart ได นอกจากนั้นบริษัทยังเปนผูคาสงโทรศัพทเคลื่อนที่
รายใหญของ Samsung ระดับ Retail Partner โดยบริษัทสามารถจําหนาย หรือ กระจาย โทรศัพทเคลื่อนที่
Samsung แบบคาสงไดในจังหวัด พิษณุโลก
นอกจากนี้ บริษัทอาจไดสิทธิเปน Sole Distributor ของสินคาบางรุน ซึ่งเปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัท
กับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
การจําหนายแบบคาปลีก (Retailers) บริษัทจะสั่งซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากผูแทนจําหนาย (Distributor &
Dealer) ของแบรนดตางๆ เพื่อจําหนายในรานคาปลีกของบริษัท หรือบางกรณีที่แบรนดดังกลาวไมมีผูแทน
จําหนาย บริษัทก็จะสั่งซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยบริษัทเปนผูคาปลีกรายใหญของ
โทรศัพทเคลื่อนที่หลัก 5 รายไดแก Nokia, Samsung LG Blackberry และ iPhone
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
นอกจากการเปนผูคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องใหมแลว บริษัทยังดําเนินธุรกิจจําหนาย อุปกรณเสริม
และ บัตรเติมเงิน ควบคูไปกับการจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่
นอกเหนือจากรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม และสินคาเทคโนโลยีดังที่กลาวมาแลว
ข า งต น บริ ษั ท ยั ง มี ร ายได จ ากการให บ ริ ก ารอั น เกิ ด จากการใช เ ครื อ ข า ยร า นค า ของบริ ษั ท (Retailing
Network) ใหเปนประโยชน ประกอบดวยรายไดจากการใหบริการรับชําระคาสินคาหรือบริการตางๆ ผาน
รานคาหรือเครือขายของบริษัท (Pay Point) โดยมีบริษัทคูคาที่ตกลงใหลูกคาชําระเงินผานชองทางดังกลาว
ไดแก ลูกคากลุมธุรกิจการเงิน สาธารณูปโภค และบัตรเครดิต
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (บริษัทยอย)
2. ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (บริษัทถือหุนสัดสวนรอยละ
99.99) เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ในลักษณะตางๆ โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางการโอนธุรกิจบริหาร
พื้นที่เชาสําหรับธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่จากบริษัทมายังเจเอเอส ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2556
ในปจจุบันบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยการทําสัญญาเชาพื้นที่บางสวนกับเจาของ
พื้นที่เพื่อนํามาจัดสรรและใหเชาตอกับลูกคารายยอย พรอมทั้งดูแล บริหาร จัดการพื้นที่ดังกลาวตลอดอายุ
สัญญาเชา โดย จัดสรรและบริหารพื้นที่ใหเชาภายในศูนยการคา โดยบริษัทจะเชาพื้นที่ในสวนของสินคา
ประเภทโทรศัพทเคลื่อนที่หรือสินคาเทคโนโลยี ภายในศูนยการคาขนาดใหญ เชน เซ็นทรัล บิ๊กซี เปนตน
เพื่อจัดเปนศูนยจําหนายสินคาไอทีภายใตชื่อ IT Junction และแบงพื้นที่ใหรานคายอยเชาพื้นที่ตอ ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทมีจํานวนพื้นที่บริหารในรูปแบบ IT Junction จํานวน 27 แหง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (บริษัทยอย)
3. ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ (“ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้”)
ณ ปจจุบัน เจเอ็มทีเปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนที่เปนหนี้ดอยคุณภาพที่เจาหนี้ไมสามารถ
ติดตามได ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภท ไดแก หนี้สินกลุมสินเชื่อสวนบุคคล หนี้สินบัตรเครดิต หนี้สินคา
สาธารณูปโภค และหนี้สินคาบริการ โดยผูวาจางซึ่งไดแกกลุมเจาหนี้ตางๆ จะสงรายชื่อและขอมูลลูกหนี้
ใหแกเจเอ็มที และเจเอ็มทีจะคนหาขอมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบและติดตามหาลูกหนี้ รวมถึงเจรจาตอรองให
ลู ก หนี้ แ ต ล ะรายผ อ นชํ า ระหนี้ ภ ายใต เ งื่ อ นไขที่ เ จเอ็ ม ที ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากผู ว า จ า ง เจเอ็ ม ที จ ะได รั บ
คาธรรมเนียมเปนสัดสวนรอยละของมูลหนี้ที่ติดตามได โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมูลหนี้ที่
ไดรับมอบหมายใหติดตามจากผูวาจางจํานวน 10,140 ลานบาท ผูวาจางที่เปนเจาหนี้ ประกอบดวย
ธนาคารและสถาบันการเงิน และบริษัทเชาซื้อ เปนหลัก
นอกจากการดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้แลว เจเอ็มที ยังดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพอันเปนผล
จากที่ธนาคารสถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทเชาซื้อบางแหงมีนโยบายที่จะลดสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพ และ
ลดตนทุนในการติดตามหนี้ จึงมีนโยบายในการขายหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวออกจากบัญชี โดยเจาหนี้จะ
เปดใหบริษัทที่เชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้เสียในมูลคาที่เปนสวนลดจากมูลหนี้เดิม ซึ่งผูที่
ประมูลไดจะมีภาระในการบริหารและแบกรับความเสี่ยงจากการติดตามหนี้ดวยตนเอง จากการที่เจเอ็มทีมี
ฐานขอมูล บุคลากร และความเชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มากวา 17 ป จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเจเอ็มที
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจเอ็มทีมีมูลคาทางบัญชีของเงิน
ลงทุนในหนี้ดอยคุณภาพ จํานวน 359 ลานบาท
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นอกจากบริการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพแลว เจเอ็มทียังมีบริการอื่นๆ ไดแก การ
ใหบริการดานกฎหมาย
4. ธุรกิจอื่น
เจเอ็มทีประกอบธุรกิจใหบริการดานกฎหมายเรื่องการบังคับคดีที่เกี่ยวกับหนี้สินทุกประเภท โดยเปนการ
ใหบริการทนายความแกบุคคลภายนอก ซึ่งทีมงานทนายความดังกลาวเปนทีมงานที่ทําหนาที่ฟองรอง
ลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ในสวนของการดําเนินธุรกิจดานการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดวย ธุรกิจใหบริการ
ดานกฎหมายจึ งเปน ธุร กิจเสริ มซึ่ งยั งมีสั ดส วนรายได ไม มากนั ก โดยเจเอ็ มทีจ ะรั บรู รายได ใ นลัก ษณะ
คาบริการและคาธรรมเนียมเปนสัดสวนรอยละของจํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้สินคืนจากการบังคับคดีได
นอกจากนี้ เจเอ็มทีอยูในระยะเริ่มตนดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ธุรกิจดังกลาวจึงมีสัดสวน
รายไดไมมากนัก โดยเจเอ็มทีจะรับรูรายไดในลักษณะดอกเบี้ยจากการเชาซื้อ
2.3

โครงสรางรายไดของบริษัท และบริษัทยอย
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2552- 2554 สามารถสรุปไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
โครงสรางรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ฯ
- การจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ฯ
- การสงเสริมการขาย
- ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย1
รวมรายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย
2. ธุรกิจบริหารพื้นทีค่ าปลีก
- IT Junctions
- เจ-เวนิว
รวมรายไดจากธุรกิจบริหารพื้นทีค่ าปลีก
บริษัทยอย
3. ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สินและบริหารหนี้ดอ ยคุณภาพ
- การใหบริการติดตามหนี้สิน
- การซื้อหนี้สินมาบริหาร
- ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ2
รวมรายไดจากธุรกิจจัดการหนี้สิน
รายไดอื่นๆ
- ดอกเบี้ยรับ
- รายไดอื่นๆ
รวมรายไดอื่นๆ
รายไดรวม

หมายเหตุ:

2.4

2552
มูลคา

2554

2553
%

มูลคา

%

มูลคา

%

4,659
164
9
4,832

90.13
3.17
0.18
93.48

4,746
169
10
4,925

89.05
3.16
0.18
92.39

5,363
124
14
5,501

88.57
2.05
0.23
90.84

161
11
172

3.13
0.20
3.33

196
-196

3.68
-3.68

221
-221

3.65
-3.65

80
54
23
157

1.55
1.04
0.45
3.04

100
74
27
201

1.88
1.39
0.51
3.78

89
215
20
324

1.46
3.55
0.33
5.34

4
4
8
5,169

0.07
0.08
0.15
100.00

-8
8
5,330

-0.15
0.15
100.00

-10
10
6,056

-0.16
0.16
100.00

1. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนายไดแก บริการซอมโทรศัพท บริการ Support Hire Purchase
2. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามเรงรัดหนี้ ไดแก การใหบริการดานกฎหมาย และการใหบริการจัดสงสินคา

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะขยายส ว นแบ ง การตลาดในตลาดค า ปลี ก เพื่ อ ก า วเป น เป น ผู นํ า ในธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายที่จะขยายสวนแบงการตลาด ปรับเปลี่ยน
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รูปแบบรานใหมีความทันสมัยมากขึ้นและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเนนใหมีการจัด
แสดงสินคาจริง (Life Demo)
 การเพิ่มประสิทธิภาพและจํานวนของชองทางการจําหนายสินคาใหสามารถเขาถึงลูกคาไดเพิ่มขึ้นโดยมี
เปาหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม โดยเนนขยายสาขาในสวน Modern Trade และสาขาที่ขยายตาม IT
Junction เปนหลัก
 การอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มความรูในสวนของสินคาและคุณภาพและมาตรฐานของ
การใหบริการอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการอบรมสัมมนาพนักงานอยางตอเนื่องทุกๆ สัปดาห
 การคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลาย เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการที่แตกตาง
กั น ของลู ก ค า ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง โดยบริ ษั ท มี เ ป า หมายที่ จ ะเพิ่ ม สิ น ค า ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 3G และมีนโยบายขยาย Product Line ในสวนอุปกรณเสริมและสินคา
เทคโนโลยี
บริษัทคาดวาจะใชเงินทุนเพิ่มเติมจํานวน 20-30 ลานบาทในการปรับปรุงรานคาของบริษัทใหมีรูปลักษณที่
ทันสมัยมากขึ้น และ บริษัทมีตนทุนในการขยายสาขาประมาณ 1,000,000 - 3, 000,000 บาทตอสาขา หรือคิด
เปนเงินลงทุนรวมประมาณ 50 - 100 ลานบาทใน 2 ปขางหนา ซึ่งบริษัทคาดวาจะใชแหลงเงินทุนจากการขาย
หุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนและเงินจากการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่บริษัทเสนอ
ขายพรอมกับหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งที่บริษัทเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปและผูถือหุนเดิมของบริษัท
ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก
บริษัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ในรูปแบบ IT Junction โดย

 ขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยจะพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนและแผนการตลาดใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน โดยเนนพื้นที่ในกลุมหางสรรพสินคา ดิสเคาทสโตร และคอมมูนิติ้มอลลที่มีพื้นที่ขาย
แผนการตลาด และทําเลที่ตั้งเหมาะสมกับกลุมลูกคาของสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่และสินคาเทคโนโลยี โดย
ในเบื้องตนมุงเนนเขาไปบริหารพื้นที่ในสวนสินคาไอที ของ หาง บิ๊กซี เนื่องจากในป 2553 บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด) มหาชน( ไดเขาซื้อกิจการของ บริษัท คารฟูร (ประเทศไทย) จํากัด ทําใหมีสาขา
เพิ่มเติมจํานวน 34 สาขา

 บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาอัตรากําไรของพื้นที่บริหารของทุกสาขาใหมีกําไร โดยบริษัทจะหยุดบริหาร
พื้นที่ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันเกิน 3 ป
บริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนในการขยายสาขา IT Junction ประมาณ 20 - 30 ลานบาทใน 2 ปขางหนา ซึ่ง
บริษัทสามารถจะใชเงินเพิ่มทุนจากการขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชน
นอกจากนี้เจเอเอสอาจพิจารณาขยายธุรกิจสูธุรกิจบริหารพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ เชน Community
หางสรรพสินคาขนาดเล็ก และ ตลาดสด หากธุรกิจดังกลาวใหผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน

Mall,

ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจรับจางเรงรัดติดตามหนี้ โดยมีแผนที่จะรักษายอดหนี้ที่ติดตาม
จํานวน 8,400 ลานบาท โดยเนนการขยายในสวนลูกคาในกลุมธนาคาร เปนหลัก ซึ่งจะเปนการขยายทั้งในกลุม
ลูกคาเดิมและกลุมลูกคาใหม เนื่องจากกลุมผูวาจางสวนใหญมีนโยบายในการจําหนายหนี้ดอยคุณภาพ หรือ
พิจารณาดําเนินการติดตามหนี้สินดอยคุณภาพเอง
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังนี้
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 การมุงเนนคุณภาพการใหบริการติดตามหนี้สินที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ภายใตเปาหมายที่จะให
ลูกคามีความพึงพอใจในบริหารสูงสุด โดยมีเปาหมายใหทุกปบริษัทตองไมมีขอรองเรียนคุณภาพการ
ใหบริการจากลูกคา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรวบรวมขอมูลที่ทันสมัย โดยมีเปาหมายที่พัฒนาระบบสารสนเทศให
ทันสมัยขึ้นทุกป
สําหรับการขยายธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ บริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนในสวนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สํานักงานเปนหลักซึ่งจะเปนการเอื้อประโยชนตอธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพอีกทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทคาดวาจะใช
เงินลงทุนเล็กนอย
นอกจากนี้ บริษัทมีเปาหมายที่จะซื้อหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยมุงเนนและดําเนินการดังนี้

 เสนอราคาประมูลที่ Conservative ภายใตนโยบายการเติบโตอยางระมัดระวัง
 พัฒนาฐานขอมูลการติดตาม และประเมินผลการติดตามหนี้สินอยางรอบคอบกอนการดําเนินการประมูลซื้อ
หนี้
 ใช เงิ นทุ นและต นทุ นการติ ดตามอยางระมั ดระวัง และประเมิ นผลการติ ดตามหนี้เ ทีย บกั บตน ทุนอย าง
ละเอียดเปนประจําทุกๆ ไตรมาส
 ควบคุมอัตราพนักงานลาออกใหต่ํากวารอยละ 10 โดยในป 2552-2553 เจเอ็มทีมีอัตราพนักงานลาออก
เทากับรอยละ 8
ในการประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพ บริษัทคาดวาจะใชแหลงเงินทุนจากวงเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย
จํานวน 2-3 แหง วงเงินกวา 300 ลานบาท และ คาดวาจะใชกระแสเงินสดจากการติดตามหนี้และเงินจากการ
เพิ่มทุนบางสวนมาลงทุน อีกทั้งเจเอ็มทีมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติมโดยการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปและผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวน (Pre-Emptive Right) ปจจุบันเจ
เอ็มทีอยูระหวางการเตรียมความพรอม และ คาดวาจะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดภายในป
2556
2.5

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอนการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
ธุรกิจจัดจําหนายฯ
แตเดิมในป 2552 บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมใหไดจํานวน 280 สาขาภายในป 2553 แตปจจุบันบริษัท
มีจํานวนสาขา 201 สาขา เนื่องจากสาเหตุสําคัญ อันไดแก สภาพแขงขันที่สูงขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและ
เหตุการณความไมสงบภายในประเทศ ทําใหการขยายสาขาเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดจะเปนกลยุทธที่ไม
เหมาะสม ในชวงป 2553 บริษัทจึงไดเปลี่ยนกลยุทธที่เนนอัตราผลกําไรมากกวาสัดสวนการเพิ่มรายได โดย
บริษัทมุงเนนบริหารสาขาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดมากกวาขยายสาขา ซึ่งบริษัทสามารถที่จะบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว คือสามารถรักษาอัตรากําไรสุทธิใกลเคียงกับป 2552 ไวได และสามารถที่จะลดปริมาณสินคาคงคลังจน
ระยะเวลาเก็บสินคาเฉลี่ยลดจาก 54 วันป 2552 เปน 33 วันใน 2554 ซึ่งทั้ง 2 เปาหมายสะทอนการมีประสิทธิที่
สูงขึ้น สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก
ในชวงป 2552 บริษัทมีการขยายธุรกิจ IT Junction อยางเปนนัยสําคัญจาก 6 สาขาเปน 27 สาขา จาก
เปาหมายเดิมที่บริษัทจะขยายสาขาเพิ่ม 3 สาขาใหไดในภายในป 2553 เนื่องจากบริษัทรับพื้นที่มาบริหาร
จํานวนมากจาก Discounted Store รายหนึ่งในชวงตนป 2552 และพบวาอัตราคาเชาที่เรียกเก็บจากผูเชายังอยู
ในระบบที่ต่ํา เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่นิยม ทําใหในป 2553 บริษัทใหความสําคัญกับการปรับปรุงพื้นที่เชาเดิม
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ใหมีรายไดคาเชาสูงขึ้นมากกวาการขยายสาขา โดยในป 2552 บริษัทมีอัตรารายไดคาเชาเฉลี่ยที่ 1,413 บาทตอ
ตารางเมตร ซึ่งต่ํากวาอัตราเดิมที่บริษัททําไดเมื่อบริหารสาขาจํานวน 9 สาขาที่ระดับ 1,971 บาทตอตารางเมตร
ในป 2554บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและสงผลใหบริษัทมีอัตรารายไดคาเชาเฉลี่ยที่ 1,947 บาทตอตาราง
เมตร ซึ่งสูงกวาป 2553 อยางมีนัยสําคัญ และ ใกลเคียงกับอัตราเดิมที่บริษัททําไดเมื่อบริหารสาขาจํานวน 9
สาขา
อยางไรก็ดี ในสวนการทําธุรกิจเจ-เวนิว บริษัทไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได เนื่องจาก บริษัทเห็น
วาการขยายธุรกิจใหผลกําไรไมคุมกับการลงทุน จึงเนนใหความสําคัญการบริหารพื้นที่ IT Junction มากกวา
ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สินและบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
มูลหนี้ที่ติดตาม
ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สิน
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
รวม

หนวย: ลานบาท

เปาหมายในป 2553
15,000
4,800
19,800

สถานะบริษทั ณ สิ้นป 2554
10,140
13,543
23,683

ในป 2552 บริษัทมีเปาหมาย ที่จะขยายเปาหนี้สินที่รับจางติดตามจาก 10,264 ลานบาท ใหเปน 15,000 ลาน
บาทในป 2553 และลงทุนในหนี้สินดอยคุณภาพเพิ่มเติมเปน 240 ลานบาท ในป 2553 หรือ มูลหนี้เต็ม 4,800
ลานบาท แตสถานการณในตลาดรับจางติดตามหนี้เปลี่ยนไปมากในชวงป 2553 โดยสถาบันการเงินเนนการขาย
หนี้ดอยคุณภาพมากกวาการวาจางติดตามเรงรัดหนี้ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจเอ็มทีมีหนี้สินที่ติดตาม
ลดลงเหลือ 10,140 ลานบาท อยางไรก็ดีสําหรับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ เจเอ็มทีสามารถลงทุนซื้อหนี้ดอย
คุณภาพเพิ่มถึง 560 ลานบาทหรือเทากับมูลหนี้เต็ม 11,305 ลานบาท ในชวงระหวางป 2552- 2554 ทําใหมี
เงินลงทุนในลูกหนี้รวม 684 ลานบาท หรือเทากับมูลหนี้เต็ม 13,543 ลานบาท ดังนั้นหากนับรวมหนี้สินที่บริหาร
จากทั้งรับจางติดตามหนี้สินและบริหารหนี้ดอยคุณภาพจะมีมูลหนี้รวมที่ 23,683 ลาบาทซึ่งสูงกวาเปาหมายเดิม
ที่ (19,800 ลานบาท) อยางเปนนัยสําคัญ
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