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VGI ผสานก าลงั U City ปลดลอ็กสร้างมูลค่าเพ่ิมกลุ่ม JMART และ SINGER สร้าง 
Digital Transformation และ Synergy ผลกัดนัการเติบโตแบบ J Curve 

 

ดีลซุปเปอรซิ์นเนอรย่ี์แห่งปีท่ีเน้นสร้างมูลค่าธุรกิจ ปลดลอ็กฐานเงินทุน บริษทั เจ มารท์ จ ากดั 
(มหาชน) (“JMART”) ให้เติบโตก้าวกระโดดแบบ J Curve ด้วยการร่วมจบัมือสร้างการเติบโตของธุรกิจ
ในระยะยาวจาก บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) และ บริษทั ยู ซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) (“U City” หรือ
หลักทรพัย์ U-P) ซ่ึงเป็นบริษัทชัน้น าภายใต้กลุ่ม BTS เจ้าของเครือข่าย 3M (Move, Mix และ Match) 
โดย VGI และ U CITY จะเข้าลงทุนในบริษทัของกลุ่ม JMART จ านวนทัง้ส้ิน 1.75 หม่ืนล้านบาท สะท้อน
ถึงความเช่ือมัน่ในกลุ่ม JMART ท่ีมีศักยภาพและแข็งแกร่ง ทัง้น้ี U City จะเข้าลงทุน 24.9% ในบริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“SINGER”) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรบัเปล่ียนการ
ด าเนินธุรกิจให้กลายเป็นหน่วยธุรกิจทางการเงินของกลุ่ม BTS นอกจากน้ี U City และ VGI ยงัร่วมกัน
ลงทุนใน JMART เป็นจ านวนรวมกว่า 1.04 หม่ืนล้านบาท โดย U City ถือหุ้นในสดัส่วน 9.9% และ VGI 
ถือหุ้นในสดัส่วน 15.0%  อย่างไรก็ตามธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบัการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของ JMART และ SINGER  



    

 ส าหรบัการลงทนุในครัง้นี้จะเป็นการลงทนุในหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกผ่านการเสนอขายใหผู้้ถอืหุ้นเดิม
ตามสดัสว่น (Rights Offering: “RO”) และการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement: “PP”) จาก 
JMART SINGER และ JMT เพื่อใช้เพื่อเป็นเงนิอดัฉีดกระตุ้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่ม JMART  
โดย SINGER จะได้รบัเงนิจาก PP และ RO จ านวนทัง้สิ้น 1.06 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายฐานการเติบโตของ
พอรต์สนิเชือ่เชา่ซื้อ และสนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถ นอกจากนี้เงนิดงักล่าวจะน าไปใชส้ าหรบัการจา่ยคนืหุน้กู ้ เพื่อ
ลดต้นทนุคา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย โดยในปี 2565 SINGER ตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่พอรต์สนิเชือ่เป็น 1.5 หมืน่ล้านบาท ด้าน 
JMT ประกาศเพิ่มทนุแบบ RO ระดมทนุกวา่ 1.0 หมืน่ล้านบาท โดย JMT แถมแจกวอแรนท์ส าหรบัผู้จองซื้อ
หุน้เพิม่ทนุ เพื่อเพิม่ฐานทนุในการขยายการซื้อหนี้ด้อยคณุภาพเพิ่มเติม ผลกัดนัเป็นเบอร ์ 1 บรษิทับรหิารหนี้
ด้อยคณุภาพในประเทศ 

นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (JMART) บรษิัท
โฮลดิ้งคอมพานีที่ลงทุนในบรษิัทอื่นที่มศี ักยภาพ (Investment Holding Company) โดยมกีลุ่มธุรกจิค้าปลีก 
การเงนิ ประกนั และเทคโนโลย ีกล่าววา่ “การรว่มเป็นพนัธมติรกบั VGI และ U City บรษิทัในกลุ่มบีทเีอสใน
ครัง้นี้ ถือเป็นการเติบโตครัง้ส าคญัของกลุ่ม JMART โดยเราได้ผนึกก าลังร่วมกับผู้น าที่ม ีศักยภาพในการ
ด าเนินธรุกจิด้าน Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชัน่ส ์ทีม่ธีรุกจิสือ่โฆษณา ธรุกจิบรกิารช าระเงนิ และ ธรุกจิโล
จสิตกิส ์ผสานด้านความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลทีท่ าให้บรษิัทสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้มากขึ้น  การ
ร่วมเป็นพันธมติรในครัง้นี้จะช่วยปลดล็อกฐานเงนิทุนของเราให้เพิ่มขึ้น และสร้างการเติบโตผ่านซินเนอร์ยี่
รว่มกนั ทัง้นี้ในอกี 3 – 5 ปีขา้งหน้า เราตัง้เป้าในการใชเ้งนิผ่านการระดมทนุเพื่อขยายธุรกจิ และลดต้นทนุทาง
การเงนิ ทัง้นี้เราเชือ่มัน่วา่ JMART มแีหล่งเงนิทนุทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถสรา้งประสทิธภิาพในการเตบิโต แมว้า่
จะเจอสถานการณ์ที่ทา้ทายจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19  โดยปัจจุบนัมูลค่ามารเ์ก็ตแคปรวมของ
กลุ่มบริษทัมีกว่า 106,822 ล้านบาท คาดจะเติบโตไปกว่าน้ีไม่น้อยกว่า 3 เท่า 

นอกจากธรุกจิทีม่โีอกาสเติบโตยิ่งข ึน้แล้ว การเพิม่ทนุครัง้นี้จะเสรมิความแขง็แกร่งด้านเงนิทนุของกลุ่ม 
JMART ด้วยต้นทนุการเงนิที่ลดลงของ SINGER และ JMT จะสะทอ้นกลับมาที ่ JMART ในแงข่องก าไรที่โดด
เด่น โดย JMART ตัง้เป้าภาพรวมก าไรเติบโตไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี ต่อไปอกี 3 ปีข้างหน้า ซึ่งยังไม่นับรวม
การผนึกพนัธมติรต่อยอดธรุกจิใหม่ๆ  เพิม่เตมิรว่มกบั VGI และ U City ภายในเครอืขา่ย 3M ของกลุ่ม BTS” 

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) หรอื
กลุ่ม BTS กล่าวว่า “เรารู้สกึตื่นเต้นกบัการเข้าร่วมเป็นพันธมติรในครัง้นี้ ซึ่งเป็นความร่วมมอืภายใต้กลุ่ม 
MATCH ของเรา  VGI และ U City ลงทุนมูลค่ากว่า 1.75 หมื่นล้านบาทด้วยความตัง้ใจร่วมเป็นพันธมติรใน
ระยะยาว เพื่อช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจร่วมกัน เราพร้อมต่อยอดธุรกิจภายใต้เครือข่าย 3M ที่เรามีอยู่ 
ความสามารถด้านฟินเทคที่เข ็มแข็งของ JMART ร่วมกบัการรวมระบบกระจายสินค้าและสาขาที่ม ีอยู่ทัว่



    

ประเทศ นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะรวมเทคโนโลยีทางการเงนิและ Crypto Digital Token เพื่อใช้ภายใน
เครอืขา่ยของกลุ่ม BTS ซึ่งจะสรา้งประสบการณ์ใหมแ่ละความสะดวกสบายใหแ้กฐ่านลูกคา้ของเราได้ดยีิง่ข ึน้” 

อย่างไรกด็ ี แผนการ Synergy รว่มกนัในชว่งต่อจากนี้ คาดวา่จะได้เหน็การขยายฐานลูกค้า การขยาย
ผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของ JMART ร่วมกันไปสู่สินค้าส าหรับผู้บริโภค การประกันภัย รวมไปถึง
เทคโนโลยแีละการใหบ้รกิาร O2O โซลูชัน่ส ์ของ VGI ผ่านแพลตฟอรม์ธรุกจิสื่อโฆษณา ธรุกจิบรกิารช าระเงนิ 
และธรุกจิโลจสิติกส ์

ในแงข่องผลติภณัฑ์ Jaymart Mobile จะสามารถน าเสนอสนิคา้เทคโนโลยตี่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มของ 
VGI ที่มคีวามแขง็แกร่ง และเพิ่มจุดให้บรกิาร (Service Point) บนสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงการใช้เครอืข่ายสื่อ
โฆษณา และการขนส่งสนิค้าผ่านบรษิัทในกลุ่ม VGI ขณะที่ VGI สามารถขยายช่องทางการจ าหน่ายอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสข์อง Fanslink ผ่านพื้นทีค่า้ปลกีของกลุ่ม JMART มากยิง่ข ึน้ 

ในแงข่องชอ่งทางการจดัจ าหน่าย SINGER ถอืเป็นเบอรห์นึ่งในการเขา้ถงึลูกคา้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยในปัจจุบันมหีน้าร้านที่แบ่งออกเป็นสาขาและแฟรนไชส์กว่า 2,000 แห่ง นอกจาก
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านร้านขายสนิค้าเทคโนโลยีอย่าง Jaymart Mobile ยังมบีรษิัทในเครอืที่คอยเป็น
ตัวแทนของเครอืข่ายในการกระจายสนิค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บรโิภคอย่างแพร่หลาย โดยหากผสานกบั Kerry จะ
เป็นการเพิม่ชอ่งทางและโอกาสในการต่อยอดธุรกจิโลจสิตกิสใ์นเครอื JMART ได้รวดเรว็มากยิง่ข ึน้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเงนิ Blockchain รวมทัง้การศึกษาด้านดิจิทลัโทเคน เป็น
โอกาสในการน าโทเคน JFin มาใชภ้ายในเครอืข่ายของกลุ่ม BTS จงึเป็นโอกาสทีด่ใีนการเติมเตม็อโีคซิสเต็ม
ของ JMART ใหส้มบูรณ์ ส าหรบัการท าธรุกรรมต่างๆ รวมถงึการใชง้านแทนเงนิสด ซึ่งจะชว่ยสรา้งอโีคซิสเต็ม
ทางธุรกิจที่ครบวงจร พร้อมผลักดันให้มีการปรบัเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ 
ทัง้หมดนี้จะเป็นจิก๊ซอวต์วัส าคญัทีจ่ะเชื่อมต่อฐานข้อมลูทีค่รอบคลุมที่สดุ เพื่อน าขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ละปรบัปรุง
บรกิารทีต่อบโจทย์ผู้บรโิภคในทุกรูปแบบ 

********************************************************************* 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ IR PLUS 

คณุชนนาถ ไตรทรพัย์ (ฟ้า) โทร. 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666 อเีมล: chonnanart@irplus.in.th 

คณุสารภ ีสายะเวส (จนู) โทร: 02-022-6200 ต่อ. 610, 081-854-8170 Email: sarapee@irplus.in.th 
 

เก่ียวกบั JMART: JMART ด าเนินธรุกจิในฐานะบรษิทัโฮลดิ้งเพื่อการลงทนุ ซึ่งลงทนุในธรุกจิคา้ปลกีและ 

mailto:sarapee@irplus.in.th


    

การเงนิรายย่อยส าหรบัผู้บรโิภค โดยมบีรษิัทหลักได้แก ่ Jaymart Mobile และยงัมบีรษิัทในเครอืทีม่ศีกัยภาพ
ในด้านต่างๆ เชน่ JMT, JAS Asset, J Ventures, Beans and Brown รวมถงึบรษิทัร่วมอย่าง Singer และ KB 
J Capital 
 

เก่ียวกับ Singer Thailand: SINGER เป็นผู้จ ัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ 
“SINGER” นอกจากนี้ Singer ยงัประกอบธุรกจิสนิเชือ่ทะเบยีนรถทีมุ่่งสู่การเป็นผู้ให้บรกิารสนิเชื่อทะเบียนรถ
อนัดบั 1 ของประเทศไทย  
 

เก่ียวกับ JMT Network Services: JMT เป็นผู้น าด้านการจดัการทรพัย์สนิและให้บรกิารทวงหนี้ในประเทศ
ไทย 
 

เก่ียวกับ VGI: VGI เป็นผู้ให้บรกิารโซลูชัน่ออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O) ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าให้แก่
บรษิัทผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆ การช าระเงนิ และการขนส่งวสัดุ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 
ir@vgi.co.th 
 

เก่ียวกบั U City: U City เป็นบรษิทัในเครอืบทีเีอสกรุป๊ โดยทีก่ าลงัเปลี่ยนธรุกจิจากบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์และ
โรงแรมมาเป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ ir@ucity.co.th 
 

เก่ียวกับ BTS Group Holding: BTS Group ได้พัฒนา “กลยุทธ์ 3M” เพื่อที่จะเชื่อมต่อแพลตฟอร์มที่เป็น
กรรมสิทธิข์องตนเข้าด้วยกัน ได้แก่ MOVE (ขนส่ง) , MIX (โซลูชัน่ออฟไลน์สู่ออนไลน์หรือ O2O และ
ความสามารถในด้านข้อมูล) และ MATCH (การจับมือกับพันธมิตร) BTS Group จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (SET) และยงัเป็นสมาชกิของดชันี SET50 “Bluechip”, MSCI Asia Pacific Index, 
FTSE4Good Index และ Dow Jones Sustainability Index และเป็นหนึ่งในบรษิัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ ir@btsgroup.co.th 
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