
                                  
                                                                                                                                                

  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “BBB” ด้วยแนวโน้ม
อนัดับเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” พร้อมทัง้จดัอนัดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันใน
วงเงนิไม่เกิน 2.7 พนัล้านบาทของบรษิทัที่ระดบั “BBB-” ด้วย โดยอนัดบัเครดติหุน้กู้ที่ต ่ากว่าอนัดบั
เครดติองคก์รสะทอ้นในเชงิโครงสรา้ง หรอืการทีส่ทิธเิรยีกรอ้งและ/หรอืโอกาสในการไดร้บัการช าระคนื
ของภาระหนี้ของบรษิัทต ่ากว่า เมื่อเทยีบกบัสทิธเิรยีกรอ้งของบรษิัทย่อยต่าง ๆ ของบรษิทั ในการนี้ 
บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปใชช้ าระคนืหนี้เงนิกูเ้ดมิและน าไปลงทุนในบรษิทัย่อย 

อนัดบัเครดติองค์กรยงัคงสะท้อนถงึผลการด าเนินงานที่แขง็แกร่งของบรษิัทซึ่งมปัีจจยัสนับสนุนจาก
ธุรกจิซื้อและบรหิารหนี้ด้อยคุณภาพและผลการด าเนินงานที่เขม้แขง็ของบรษิัทลูกหลกัรายส าคญัคอื 
บรษิทั เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) รวมถงึสถานะทีค่่อนขา้งแขง็แกร่งในธุรกจิจดั
จ าหน่ายเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องบรษิทั  

อันดับเครดิตยงัพิจารณารวมไปถึงการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตลอดจนภาระหนี้ที่สงู และความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลและธุรกจิใหเ้ช่า
พืน้ทีข่องบรษิทัอกีดว้ย 

บรษิัทมผีลด าเนินงานในรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 ที่ยงัคงแขง็แกร่งและเป็นไปตามที่ 
ทรสิเรทติ้งคาดไวถ้งึแมว้่าจะมธีุรกจิบางส่วนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) อยู่บ้าง ส าหรบัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 นัน้ บรษิทัมกี าไรสุทธอิยู่
ที่ระดบั 868 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ผลการด าเนินงานที่
แขง็แกร่งนัน้ได้รบัอานิสงส์มาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัเจเอม็ที เน็ทเวอรค์ฯ ที่ยงัคงแขง็แกร่ง
เป็นหลกั โดยบรษิทัลูกดงักล่าวมกี าไรสุทธอิยู่ที ่713 ลา้นบาท นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานทีป่รบัตวั
ดีขึ้นของบริษัทร่วม คือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ยงัช่วยผลักดันให้ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทปรบัตวัดีขึ้นอีกด้วย ทัง้นี้ ส่วนแบ่งก าไรที่ได้รบัจากบรษิัทซิงเกอร์ฯ ปรบัตัว
เพิม่ขึน้เป็น 93 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 จาก 33 ล้านบาทในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 
2562 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” มีพื้นฐานมาจากการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า 
บรษิทัจะยงัคงสามารถรกัษาระดบัผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งของธุรกจิจดัเกบ็หนี้และการซื้อหนี้ดอ้ย
คุณภาพมาบรหิารเอาไวไ้ด้ในขณะที่สถานะทางการตลาดในธุรกจิจ าหน่ายเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่จะ
ยงัคงแขง็แกร่งต่อไป ทรสิเรทติ้งยงัคาดด้วยว่าผลการด าเนินงานของบรษิทัลูกรายอื่น ๆ เช่น บรษิัท 
เจ ฟินเทค จ ากดั และบรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) จะปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัคงมจี ากดัในระยะเวลาอนัใกล้เมื่อพจิารณาจากสถานะทางธุรกจิ
และการเงนิของบรษิทัในปัจจุบนั ในขณะที่ความกดดนัทางด้านลบต่ออนัดบัเครดติจะเกดิจากผลการ
ด าเนินงานที่ถดถอยลงอย่างมนีัยส าคญัทัง้ในส่วนของบรษิทัเองหรอืของบรษิทัลูก หรอืจากการลงทุน
ในเชิงรุกซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทมภีาระหนี้เพิม่ขึน้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้จนระดบัอตัราส่วนหนี้สนิทาง
การเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่สูงเกินกว่า 5 เท่าอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

บริษทั เจมารท์ จ ากดั (มหาชน)  
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 30/06/63 

 

 

   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

18/03/59 BBB Stable 
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* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558 
 

บริษทั เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) (JMART) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 2,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 3.5 ปี BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            
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© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพียงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้ ับขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อันเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/

