
 
ข่าวประชาสมัพนัธ ์       วนัท่ี 3 กนัยายน 2564 

กลุ่มเจมารท์ เดินหน้าท า All Time High มองครึ่งปีหลงัโตกว่าครึ่งปีแรก  
ต่อจ๊ิกซอวใ์หม่ ผนึกพนัธมิตรกลุ่ม BTS หนุนฐานทุนแกร่ง   

วางเป้า JMT – SINGER ปักธงเป็นเบอรห์น่ึงของอุตสาหกรรมภายใน 5 ปี 

JMART GROUP วางเกม Power of Synergy ชัดเจนข้ึนต่อเน่ือง 6 ปีท่ีผ่านมา นับตัง้แต่เร่ิม
ต่อจ๊ิกซอวภ์ายในกลุ่มบริษทั และผลกัดนัผลการด าเนินงานท านิวไฮมาโดยตลอด โดยประกาศงบครึ่ง
ปีแรกทอ็ปฟอร์มไม่ทนัไร เดินหน้ากางแผนผนึกกลุ่ม BTS จบัตานิว J Curve รอบใหม่ด้วยฐานทุนท่ี
แข็งแกร่งกว่าเดิม คาดดีลเพ่ิมทุนครัง้น้ีจะแล้วเสรจ็ Q4/64 จะท าให้เกิดบ๊ิกมูฟครัง้ใหญ่ ขยายไปยัง
กลุ่ม B2C ตอกย า้เจมารท์เป็น “King of Consumer Retail and Finance” โดยมี บ.เจเวนเจอรส์ (JVC) 
อยู่เบ้ืองหลงัอีโคซิสเต็มส์คร ัง้ใหญ่น้ี ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้าน บมจ.เจเอ็มที (JMT) และ บมจ.ซิง
เกอร์ (SINGER) วางเป้าขยายพอรต์ข้ึนเป็นเบอร์ 1 ภายใน 5 ปี ภาพรวมกลุ่มบริษทัมองครึ่งปีหลังน้ี
โตกว่าครึ่งปีแรก โค้งสุดท้ายเป็นบวกต่อธรุกิจค้าปลีกมือถือ ซ้ือหน้ี และการปล่อยสินเช่ือได้ตามเป้า 
ด้าน บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท เตรียมเปิดคอมมูนิต้ีมอลล์แห่งใหม่ต้นธนัวาคมน้ี  

นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) หรือ JMART  
ในฐานะบรษิทัโฮลดิ้งทีม่กีลยทุธ์การลงทุนแบบ Investment Holding Company (IHC) เปิดเผยว่า มัน่ใจธุรกิจ 
ปีนี้จะสามารถท า All Time High หลงัภาพรวมครึง่ปีแรกทีผ่า่นมา JMART มกีารเติบโตมากกว่า 100% จาก 
ทุกบริษัทในกลุ่ม โดยมีธุรกิจค้าปลีก  ภายใต้  บ.เจมาร์ท โมบาย (JMB) และ บ.บีนส์ แอนด์ บราวน์   
ส่วนธุรกจิการเงนิจาก บมจ.เจเอ็มท ี(JMT) และ บมจ.ซงิเกอร์ประเทศไทย (SINGER) มธีุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
และพื้นที่เช่าจาก บมจ.เจเอเอสแอสเซ็ท (J) รวมทัง้ ธุรกิจเทคโนโลยีและบล็อกเชนจาก บ.เจเวนเจอร์ส 
นอกจากนี้ ยงัมกีลุม่บรษิัท KB Kookmin Card ทีเ่ขา้มาพาร์ทเนอร์ในบรษิัทเจฟินเทค หรอืปัจจุบนัคอื บ.เคบ ี
เจ แคปปิตอล จ ากดั  (KB J Capital) เตมิเต็มอโีคซสิเต็มส์ธรุกจิสนิเชือ่ส่วนบุคคล ได้อยา่งสมบูรณ์ ตอกย า้ปีนี้ 
ท านิวไฮมาต่อเนื่องได้  

ทัง้นี้ กลุม่บรษิทัเจมาร์ทตัง้เป้าปี 2564 แมภ้ายใต้สถานการณ์โควดิ-19 กลุม่บรษิทัยงัสามารถท าก าไร
ใหเ้ตบิโตตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ม่ต ่ากวา่ 50% และจะเติบโตต่อเนื่องในอีก 3 ปีขา้งหน้า โดยเฉพาะการมฐีาน
เงนิทนุใหมเ่ขา้มาจาก VGI และ U City ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ BTS Group Holdings คาดดลีจะแลว้เสร็จภายใน
ไตรมาส 4/2564 ท าให้มัน่ใจยิง่ข ึ้นในการสร้างซินเนอร์ยี ่และอีโคซิสเต็มส์ทีใ่หญ่กวา่เดิม ต่อจิ๊กซอว์ในการ
ขยายผลติภณัฑ ์ขยายชอ่งทางการจ าหน่าย ซึง่ทัง้สองกลุม่บรษิทั ยงัมโีปรเจกต์จ านวนมากทีเ่ตรยีมผนึกก าลงั
กนั เพื่อขยายฐานลกูค้ากลุม่คอนซูเมอร์ทีเ่จมาร์ทใหค้วามส าคญั และแขง็แกร่ง นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนแผนรุก
ธุรกจิโลจสิตกิส์ใหเ้กดิขึน้ได้เร็วยิง่ข ึน้ ตามแผนงานทีป่ระกาศในช่วงต้นปีทีผ่า่นมา โดยเจมาร์ทยงัมแีผนต่อไป 
ในการเขา้ไปรุกธุรกจิประกนัเพิม่เตมิ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส 
จ ากัด (มหาชน) (JMT) ผู้น าในธุรกิจบรหิารหนี้ด้อยคุณภาพภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ  เปิดเผยถึง 
ภาพรวมธุรกจิบริหารหนี้มกีารเตบิโตชดัเจน JMT มกีารขยายเงนิลงทนุต่อเนื่องเพื่อซื้อหนี้เขา้มาบรหิาร และ
การผสานพลงัภายในกลุม่ สนับสนุนให ้ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 JMT มพีอร์ตบรหิารหนี้รวมประมาณ 217,557 
ลา้นบาท เป็นผู้น าพอร์ตบริหารหนี้ด้อยคุณภาพประเภท Unsecure Loan ทีใ่หญ่สุดในประเทศ โดยเป็นหนี้
ด้อยคุณภาพทีต่ัดต้นทุนครบแลว้ 49,513 ล้านบาท และครึง่ปีแรกใช้งบลงทุนซื้อหนี้ไปแล้ว 3,336 ลา้นบาท 
คาดครึง่ปีหลงัเตบิโตกวา่ครึง่ปีแรก  



 
ทัง้นี้ JMT เตบิโตต่อเนื่องตลอด 6 ปี นับตัง้แต่ปี 2558 ถงึปีทีผ่า่นมา JMT มกี าไรสุทธเิตบิโตมากกว่า 

11 เทา่ จากการขยายงบลงทนุต่อเนื่อง และสะทอ้นความเชือ่มัน่ในอนาคต ด้วยแผนเพิม่ทนุแบบ RO ในครัง้นี้ 
จะท าให้งบลงทนุซื้อหนี้เข้ามาบริหารในปีนี้สามารถเพิม่วงเงนิไปถึงระดับ 7,000 ลา้นบาท จากเดิมวางไว้ที ่
6,000 ล้านบาท รองรับโอกาสหนี้ในระบบทีม่แีนวโน้มสูงขึ้น ซึง่งบลงทุนทีเ่กิดขึน้จะสอดคลอ้งกบัหนี้ด้อย
คุณภาพทีจ่ะออกมาในชว่งไตรมาส 4 นี้ด้วย และมองปี 2565 น่าจะขยายเงนิลงทนุได้อกีเทา่ตวั หรอืประมาณ 
15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตไปข้างหน้า สนับสนุนให้ JMT ก้าวกระโดดได้ไวขึ้น ภายใน  
5 ปี ตัง้เป้าเป็นเบอร์หนึ่ งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่ม ีพอร์ตใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมรักษา
ความสามารถในการจดัเก็บทีม่ปีระสทิธภิาพ 

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรตัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือ SINGER เปิดเผยว่า ในปี 2564 เชื่อว่า SINGER จะสามารถท าก าไรทีด่ีทีสุ่ดในรอบ 132 ปีนับตัง้แต่
ก่อตัง้  จากการขยายพอร์ตสินเชื่อตามเป้าหมาย และการบริหารจดัการต้นทนุการเงนิทีด่ ี ชจูุดแขง็มทีมีขาย
กระจายทัว่ประเทศ และปัจจุบนั มรี้านสาขาและแฟรนไชส์รวมกวา่ 2,800 แหง่ สนับสนุนให ้ณ สิ้นมถิุนายน 
2564 มพีอร์ตสนิเชื่อรวมอยูท่ ี ่8,569 ล้านบาท โดยพอร์ตหลกัเป็นพอร์ตสินเชื่อรถท าเงิน (C4C) 4,636 ล้าน
บาท ส่วนพอร์ตสนิเชือ่เชา่ซื้อ (Hire purchase : HP) อยู่ที ่3,933 ล้านบาท ภาพรวมครึง่ปีหลงัมแีนวโน้มการ
เติบโตทีด่ ีจากการบรหิาร Product Mix และการเปิดตัวสนิค้าใหม่เติมพอร์ต รวมทัง้ การเติบโตของสินเชื่อ 
C4C ในอตัราเร่งต่อเนื่อง ควบคู่การขยายธุรกจิประกนั ตัง้เป้าสิ้นปีนี้พอรต์สนิเชือ่โตทะล ุ10,000 ลา้นบาท และ
ในปี 2565 ตัง้เป้าพอร์ตสนิเชือ่อยูท่ ี ่15,000 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ การปลดลอ็กข้อจ ากัดต้นทุนทางการเงนิทีล่ดลงอยา่งมนีัยส าคญัจากแผนเพิม่ทนุแบบ RO และ 
PP โดยม ีU City เขา้มาถอืหุน้ครัง้นี้  สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มเีงนิเขา้มาราว 1.1 หมื่นลา้นบาท วางแผนน าไปใช้
คนืหนี้หุน้กู้ในอกี 2 ปีขา้งหน้าราว 3.3 ลา้นบาท ท าใหค้่าใชจ้่ายทางดอกเบี้ยลดลง และเงนิก้อนใหญ่อกีราว 7.7 
พนัลา้น จะน าไปใชใ้นการปลอ่ยสนิเชือ่ HP และ C4C ในชว่ง 2 ปีจากนี้  ซึง่เป็นปัจจยัชโูรงให ้SINGER โตได้
อยา่งก้าวกระโดด นอกจากนี้ จะสนับสนุนให ้D/E ของบรษิทัลดลงมาอยูท่ ีก่วา่ 0.5 เทา่ จากเดมิอยูท่ ีป่ระมาณ 
2.1 เทา่ ส่งผลบวกต่อเครดติเรทติ้งต่อไปในอนาคต ท าใหฐ้านต้นทนุการเงนิและความสามารถในการท าก าไรดี
ขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั  

นอกจากนี้ บ.เอสจ ีแคปปิตอล (SGC) ซึง่เป็นบรษิทัลกูของ SINGER จะเดนิหน้าเขา้ตลาดหลกัทรพัย์
ภายในปี 2565 ท าใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในการขยายพอร์ตสินเชือ่ให้เติบโตขึ้น สนับสนุนเป้าหมายการเป็น
เบอร์ 1 ในแง่มลูค่าพอร์ตทีใ่หญ่ทีสุ่ด ด้วยสดัส่วนสนิเชือ่รถท าเงนิระดบั 70% ของพอร์ตภายใน 3-5 ปีจากนี้ 

นายสุพจน์ สิริกลุภสัสร ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) หรอื J 
ผูเ้ชีย่วชาญในธุรกจิพื้นทีเ่ชา่และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยถงึ ภาพรวมธุรกจิครึง่ปีหลงัมแีนวโน้มเตบิโตที่
ดตี่อเนื่อง แมใ้นครึง่ปีแรกบรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 แต่สามารถรายงานผลก าไรเตบิโต
ได้อยา่งโดดเด่นมากกวา่ 100% จงึมัน่ใจปีนี้จะอยูใ่นเทรนด์การเตบิโตทีด่ ีโดยเตรยีมเปิดตวัศูนยก์ารค้าชมุชน 
“JAS GREEN VILLAGE – KUBON” บนถนนคู้บอน ย่านรามอินทรา ในช่วงต้นเดอืนธันวาคมปีนี้ ปัจจุบนัมี
อัตราเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) อยู่ในระดับสูงแล้วกว่า 95% สนับสนุนให้ในสิ้นปี จะมโีครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบศูนยก์ารค้าชมุชนภายใต้การบรหิารแบรนด์ The Jas 5 โครงการ  

อยา่งไรก็ด ีเจเอเอส แอสเซ็ท ก าลงัเพิม่ความแขง็แกร่ง โดยการเขา้สู่ธุรกจิ Health Care and Service 
ภายใต้แบรนด์ “SENERA” เตรยีมเปิดใหบ้รกิารปลายปี 2565 ซึง่จะเป็นโปรเจกต์ Senior Wellness ทีแ่รกของ
บรษิทัฯ และในเครอืเจมาร์ท สอดรับเทรนด์ในอนาคต และจะเปิดให้บรกิารทีศู่นยก์ารค้าชมุชน JAS GREEN 
VILLAGE – KUBON ทีแ่รก 



 
ด้าน นายธนวฒัน์ เลิศวฒันารกัษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เจ เวนเจอร์ส จ ากดั หรอื JVC 

เปิดเผยวา่ หน้าทีข่อง JVC คอืการขบัเคลือ่นเทคโนโลย ีและพฒันาเรื่องบลอ็กเชน ผสานพลงัซนิเนอร์ยีภ่ายใน
กลุ่ม ด้วยการใช้จุดแข็งเจมาร์ทเป็น King of Consumer Retail อยูแ่ล้ว ฐานลกูค้าส่วนใหญ่คือกลุม่ B2C จะ
สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้จมาร์ทมแีต้มต่อในการเดนิเกมธุรกจิมากกวา่ใคร  

นอกจากนี้ กลุม่เจมาร์ท มเีหรยีญ JFIN ซึง่เป็น Utility Token ทีส่ามารถน าไปใชส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
ได้ โดยได้เริม่จัดท าแคมเปญร่วมกบักลุ่มเจมาร์ทในการท ากิจกรรม JFIN Adoption หรอืโปรโมชัน่ “ลด แลก 
แจก JFIN” ซึง่เริม่แคมเปญในชว่ง 4 เดือนทีผ่า่นมา ปัจจุบันมผีูใ้ชง้าน JFIN Adoption กวา่ 400,000 คนแล้ว 
ทัง้นี้ ในการจดัท าแคมเปญเหลา่นี้มเีขา้ร่วม 11 บรษิัท รวมประมาณ 23 โปรแกรม และใช ้JFIN ผา่นแคมเปญ
ครัง้นี้ในการแลกเปลีย่นแลว้ประมาณ 3 ลา้น JFIN ใหป้ระโยชน์ต่อกลุม่เจมาร์ท ประมาณ 330 ล้านบาท ทัง้นี้ 
อาจเหน็ JFIN ไปใช้เป็นกลไกทางธุรกจิในรูปแบบอื่นๆ ได้อกีมาก รวมถึง แผนการจบัมอืกับกลุม่ BTS คาด
เหน็ความชดัเจนภายในปี 2565 และเดนิหน้าพฒันาบลอ็กเชน พร้อมด้วย Digital Lending Platform เพื่อเขา้สู่
ฟินเทค ขยายธุรกจิปลอ่ยสนิเชือ่ไปยงักลุม่คนทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึระบบจากธนาคารได้  

นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากัด หรือ 
JAYMART MOBILE  ผูป้ระกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายมอืถอืและอปุกรณ์เสรมิ เปิดเผยถงึ ภาพรวมธุรกจิครึง่ปีแรก
มกี าไรสุทธิอยู่ที่ 94 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วทัง้ปีก าไรอยู่ที่ประมาณ 84 ล้านบาท เติบโตแม้ภายใต้
สถานการณ์โควดิ จากการบรหิารจดัการอยา่งรดักุม แมต้้องมกีารปิดสาขาในหา้งสรรพสนิค้า โดยเจมาร์ทปรบั
เกม เปิดร้านเจมาร์ทซินเนอร์ยีช่้อปผ่านช่องทาง SINGER และในพื้นทีข่องบริษัทในเครอื รวมทัง้ขยายใน
รปูแบบนอกหา้งสรรพสนิค้า ด้วยต้นทนุในระดบัต ่า ได้แก่ Mobile Truck และเปิดจุดขาย Pop up Store ท าให้
เจมาร์ทโมบายมชีอ่งทางการจ าหน่ายนอกหา้งสรรพสนิค้าแลว้มากกวา่ 65 สาขา และมสีาขาในหา้งสรรพสนิค้า  
207 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการขยายสินเชือ่โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึน้ เพื่อสร้างก าลงัซื้อ
ใหก้บัผูบ้รโิภค 

มองครึง่ปีหลงัเตบิโตกวา่ครึง่ปีแรก โดยปัจจุบนั ภาพรวมการเปิดสาขากลบัมาด าเนินงานได้ตามปกติ
แลว้ หลงัภาครฐัผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ ควบคู่การขยายผา่นชอ่งทางออนไลน์ต่อไป รองรบัการปรบัตวั
ของประชาชนเพื่อเขา้สู่การท าธุรกรรมในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์ท าใหค้วามต้องการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและสนิค้า
เทคโนโลยเีตบิโตขึน้ นอกจากนี้ การจดัแคมเปญส่งเสรมิการขายต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการขยายตลาด และ
ภาพรวมก าไรปีนี้ทีค่าดวา่จะโตเทา่ตวั ด้วยทศิทางการบรหิารต้นทนุทีด่ขี ึน้ 
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