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วันที่ 26 มีนาคม 2563
กลุ่มเจมาร์ ทชู Synergy พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส
รับมือโควิด-19 ย้ำสถานะการเงินแข็งแกร่ ง เงินสดเพียงพอ

กลุ่มเจมาร์ ท เปิ ดเกมธุรกิจ Synergy นำจุดแข็งบริษทั ในเครื อเสริมทัพ โดยมี เจเอ็มที เด่ นสุ ด ส่ องแนวโน้ ม
Q1/63 ธุรกิจบริหารหนีย้ งั เติบโตต่ อ ขณะที่ธุรกิจมือถือและสิ นค้ าเทคโนโลยีเพิม่ ช่ องทางการขายผ่ านออนไลน์ และ
ผ่านซิงเกอร์ ทมี่ ีตัวแทนขายทั่วประเทศ พร้ อมรับมือสถานการณ์ อย่ างใกล้ ชิด ย้ำกระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอ
ต่ อการดำเนินงาน และชำระหนีส้ ถาบันการเงิน
นายอดิศักดิ์ สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรื อ JMART เปิ ดเผยถึง
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ส่ งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจ โดยกลุ่มเจมาร์ทไม่ได้
นิ่งนอนใจ เร่ งปรับแผนแก้เกมรับมือสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างเข้มข้น โดยมีแต้มต่อจากการผนึกกำลัง Synergy ร่ วม
กันของบริ ษทั ในเครื อ ช่วยสนับสนุนทั้งในด้านการขายสิ นค้ามือถือ และอุปกรณ์เสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อม
รับมือสถานการณ์ในช่วงต่อจากนี้ ตอกย้ำช่องทางค้าปลีกที่เข้มแข็ง และมีธุรกิจการเงินที่เป็ นฐานกำไรสำคัญ
โดยกลุ่มเจมาร์ท ผูน้ ำธุรกิจค้าปลีกและการเงินที่มีความแข็งแกร่ ง ในฐานะโฮลดิ้ง คอมพานี มีบริ ษทั ใน
เครื อ ได้แก่ บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) ผูน้ ำในธุรกิจบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ที่
ยังคงสร้างผลประกอบการได้อย่างโดดเด่นสุ ด ทิศทางการจัดเก็บหนี้สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากพอร์ต
บริ หารหนี้ สะสมในปัจจุบนั อยูท่ ี่ 177,000 ล้านบาท ขณะที่ บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซื้ อ และสิ นเชื่อรถทำเงิน มีช่องทาง Direct Sale (ขายตรง) เจาะกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด
สามารถเพิ่มยอดขาย เป็ นโอกาสทางธุรกิจแม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ได้ ทั้งสองบริ ษทั ย่อยนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก
การประกาศปิ ดห้างสรรพสิ นค้าของรัฐบาล
นอกจากนี้ บริ ษทั เจ ฟิ นเทค จำกัด ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นเชื่อ บริ ษทั เจ เวนเจอร์ส จำกัด ผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และแอพพลิเคชันทางด้านฟิ นเทค ธุรกิจยังเดินหน้าได้ตามปกติ แม้โดยภาพรวมมีผลกระทบบ้างกับธุรกิจ
มือถือและสิ นค้าเทคโนโลยีของ บริ ษทั เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) นัก
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารและกาแฟ ที่ปฏิบตั ิตาม
มาตรการปิ ดห้างเพื่อลดความเสี่ ยงจากโควิด-19 จึงได้ปรับกลยุทธ์ท ำให้ผลกระทบดังกล่าวลดลง และสร้างโอกาส
ในการขยายช่องทางการจำหน่ายมายังออนไลน์ รวมทั้งเน้นการ Synergy กันมากขึ้น
“ช่วงเวลาที่ผา่ นมาเกือบไตรมาส บริ ษทั ที่เป็ นหัวหอกในการทำธุรกิจของกลุ่มเจมาร์ท คือ เจเอ็มที เราคาด
ว่าผลงานน่าจะเติบโตกว่าไตรมาส 1 ของปี ที่แล้ว คนยังชำระหนี้อยู่ และมีโอกาสซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพเข้ามาบริ หาร
ได้มากขึ้น ขณะที่ ซิงเกอร์สามารถทำผลงานได้ดีข้ ึนเช่นกัน แอร์ยงั คงดันยอดขายให้ต่อเนื่อง และเป็ นช่วงเวลาที่
พลัง Synergy ของกลุ่มเจมาร์ท ทำงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” นายอดิศกั ดิ์ กล่าว
โดยในสภาวะการณ์ที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามนโยบายของภาครัฐนั้น บริ ษทั สามารถปรับเกมธุรกิจโดยให้พนักงาน
หน้าร้านที่ตอ้ งปิ ดตามนโยบายภาครัฐส่ วนหนึ่งเข้ามาทำงานในส่ วนงานของธุรกิจติดตามหนี้ของ บริ ษทั เจ เอ็ม ที

เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้กบั บริ ษทั ย่อย เสริ มศักยภาพในการดำเนิน
งานของกลุ่มบริ ษทั
ในด้านสถานะการเงิน บริ ษทั ได้วางแผนกระแสเงินสดล่วงหน้าไว้แล้วทั้งปี 2563 นี้ โดยปั จจุบนั เจมาร์ท มี
เงินสดมากกว่า 500 ล้านบาท และส่ วนของเจเอ็มที ก่อนหน้านี้ตน้ เดือนมีนาคมได้ระดมทุนจากการออกหุน้ กูไ้ ปกว่า
2,000 ล้านบาท ซึ่ งไม่รวมกระแสเงินสดที่เจเอ็มที จัดเก็บได้แต่ละเดือน ซึ่ งเพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้คืนให้กบั
สถาบันการเงิน และหุน้ กูท้ ี่ครบกำหนด
“เจมาร์ทให้ความสำคัญกับช่องทางผ่าน Synergy ของบริ ษทั เรามีทรัพยากร และช่องทางการจำหน่าย
บริ ษทั อื่นๆ หรื อคู่แข่งไม่มี และในสถานการณ์ปัจจุบนั เราได้รุกการขายสิ นค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น รวมถึงใช้ช่อง
ทางการขายของ ซิงเกอร์ที่มีช่องทางการขายทัว่ ประเทศ รับมือสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้ง ภาพวันนี้ถือว่าเป็ นการ
สะท้อนแผน Synergy ผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเจมาร์ท เพื่อจัดการกับสถานะการณ์วิกฤติน้ ี อย่างแข็งแรง” นายอดิศกั ดิ์
กล่าว
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