ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2562

กลุ่มเจมาร์ ท มั่นใจปี 62 ทุกธุรกิจเดินหน้ าโตแกร่ ง ดันกาไรทุบสถิตใิ หม่
กลุ่มเจมาร์ ท ตัง้ เป้ าปี 2562 จะเทิร์นอะราวด์ พร้ อมเดินหน้ าเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจ
จาหน่ ายโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ เสริ ม ได้ เป็ นพั น ธมิ ต รทางการค้ า กั บ AIS ซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
เครื อข่ ายอันดับ 1 ของประเทศ เร่ งดันยอด SIM ให้ เติบโต ส่ วนธุรกิจบริหารหนีด้ ้ อยคุณภาพภายใต้ การ
บริ ห ารของ JMT ยั ง คงโดดเด่ น เตรี ย มจ่ อทุ บ สถิ ติ สู ง สุ ด ใหม่ ต่ อเนื่ อง ตั ้ง เป้ าโต 50% ขณ ะที่
ธุรกิจสินเชื่อของ J FINTECH และ SINGER ตัง้ เป้ าพลิกเป็ นกาไรในปี นี ้ ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
ภายใต้ การบริหารของ J เตรี ยมโอนโครงการคอนโดมิเนียม Newera บางส่ วนในปี 2562 และต่ อเนื่องใน
ปี 2563 ปิ ดท้ ายด้ วย JVC เผย การพัฒนาระบบสินเชื่อแบบดิจทิ ัลที่ไม่ มีตัวกลางด้ วยบล็อคเชน (DDLP)
คาดแล้ วเสร็จเร็วกว่ าแผน และจะเริ่มรั บรู้ รายได้ ตามกาหนดในปี 2562
นายอดิ ศั ก ดิ์ สุ ขุ ม วิ ท ยา ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ มาร์ ท จ ากั ด (มหาชน) หรื อ
JMART เปิ ดเผยว่ า ภาพรวมกลุ่ ม เจมาร์ ท ในปี 2562 จะกลั บ มาเทิ ร์ นอะราวด์ พลิ ก กลั บ มาเป็ นก าไร
และทาสถิติสูงสุดได้ อย่างชัดเจน จากผลประกอบการของบริ ษัท ย่อย และบริ ษัทร่ วมที่ลงทุน โดยมีแกนนาของ
ก าไรในปี นี ค้ ื อ บมจ.เจ เอ็ ม ที ซึ่ ง จะเป็ นฐานของก าไรในปี 2562 ที่ ส าคั ญ ผนวกกั บ การพลิ ก ฟื ้ น ของ
ผลประกอบการในธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล จะเริ่ ม เห็ น ได้ ชั ด ตั ง้ แต่
ไตรมาส 1/2562 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น ผลจากการเข้ าไปปรั บ เปลี่ย นกลยุทธ์ ในการดาเนิ น งานในธุรกิ จที่ มีปัญ หา
การปรับลดต้ นทุน และการสร้ าง Synergy ภายในกลุ่ม พร้ อมกับการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินงานให้
มากขึน้ โดยคาดว่าธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของ บมจ.เจ ฟิ นเทค จะเริ่ มมีกาไรได้ ในไตรมาส 1/2562 นี ้ และปรั บ
เพิ่ มขึน้ ต่อเนื่ องในอนาคต สาหรั บ ธุรกิ จจัดจาหน่ายมือถื อจะกลับมาเป็ นบวกได้ ด้วยการร่ ว มกับ พันธมิตรทาง
การค้ า AIS และการปรับลดต้ นทุน
นายดุสิต สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทแกน
เปิ ดเผยถึ ง ธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยมื อ ถื อและอุ ป กรณ์ เสริ ม วางกลยุ ท ธ์ ปี 2562 ตั ง้ เป้ าเติ บ โตต่ อ เนื่ อง
จากแผนทางการตลาด การบริ หารช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลายผ่านการ Synergy ของกลุ่มเจมาร์ ท เพื่อลด
ต้ นทุน และเพิ่มมาร์ จิ ้น รวมถึง การบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง และการบริ หารผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพ มุง่ เน้ น
ธุรกิจจัดจาหน่ายโทรศัพท์ มือถือ และปั จจัยสนับสนุนจากการเป็ นพันธมิตรแบบ Exclusive Partnership กับ AIS
ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการการจัดจาหน่าย SIM และแพ็กเกจในช่องทางการจัดจาหน่าย
ของเจมาร์ ท ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทสามารถจัดจาหน่ายมือถือที่มีโปรโมชั่นส่วนลดค่าเครื่ องที่แข่งขันได้ และมีรายได้
เพิ่มจากส่วนแบ่งรายได้ โดยตังแต่
้ เริ่ มความร่ วมมือดังกล่าวในไตรมาส 4/2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มียอดจาหน่าย
SIM เพิ่มขึ ้น โดยจานวน SIM Subscriber 4 เดือนล่าสุดมีจานวนรวมเกือบ 50,000 SIM ตังเป้
้ าปี 2562 จะเพิ่มขึ ้น
ไม่ต่ากว่า 200,000 SIM
นายกิ ติ พั ฒ น์ ชลวุ ฒิ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร บริ ษั ท เจ ฟิ นเทค จ ากั ด (J Fintech)
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทางด้ านการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล ภายใต้ แบรนด์ “J Money” เปิ ดเผยถึ ง
ผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา ขาดทุนจากการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญจากลูกหนี ้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นอย่างชัดเจน และมัน่ ใจว่าแนวโน้ มธุรกิจปี 2562 มีทิศทางสดใส คาดจะพลิกกลับมาเป็ นกาไร
หลังจากการคัดกรองคุณภาพลูกค้ าดีขึน้ โดยพิจารณาจากวงเงินเฉลี่ยของสินเชื่อต่อรายลูกค้ าที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง

ตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2561 หรื อลูกค้ าส่วนใหญ่มีรายได้ สูงกว่า 3 หมื่นบาท การบริ หารจัดการอย่างเข้ มงวดรัดกุม
ทาให้ มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี ้มีอตั ราการจัดเก็บหนี ้ปรับสูงขึ ้นชัดเจน และการขยายไปยังธุรกิจแฟคตอริ่ ง
ซึ่งมียอดการปล่อยสินเชื่ อเพิ่ มขึน้ และไม่มีหนี ด้ ้ อยคุณภาพ ปี นีต้ งั ้ เป้าที่จะพลิกผลประกอบการให้ เป็ นกาไรได้
ตังแต่
้ ไตรมาส 1/2562 นี ้
นายสุ ทธิรักษ์ ตรั ยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิส
เซ็ส จากัด (มหาชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจบริ หารหนี ด้ ้ อยคุณภาพปี 2562 จะสามารถทานิวไฮ
ได้ อย่างต่อเนื่อง ตังเป้
้ าหมายเติบโต 50% ทังรายได้
้
และกาไร จากความสามารถในการจัดเก็บหนี ้ได้ ดี และมีกอง
หนีท้ ี่ จะตัดมูลค่าเงินลงทุนครบ 100% สนับสนุนการรั บรู้ รายได้ และกาไรได้ เต็มที่ พร้ อมทัง้ ตัง้ งบลงทุนมากถึง
4,500 ล้ านบาท เพื่อซื ้อหนีด้ ้ อยคุณภาพเข้ ามาบริ หาร ทัง้ ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน จากสิ ้นปี 2561
พอร์ ตบริ หารหนี ้รวมอยู่ที่ 145,000 ล้ านบาท สิ ้นปี 2560 พอร์ ตบริ หารหนี ้รวมอยู่ที่กว่า 125,000 ล้ านบาท ขณะที่
ธุรกิจประกันภัยภายใต้ การบริ หารของ บริ ษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดย JMT ถือหุ้นในสัดส่วน 55%
คาดผลงานปี นี ้เสริ มกาไรให้ บริ ษัทได้ อย่างแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานปี 2561 ทาสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ตอ่ เนื่องเป็ นปี ที่ 2 มีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,869
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 37.8% กาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 1,086 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 38.9% กาไรสุทธิอยู่ที่ 505 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
27.6% จากปี ก่อน โดย คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติจ่ายปั นผลงวดครึ่ งปี หลังในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท กาหนด
วันจ่ายปั นผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยก่อนหน้ านี ้ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท จึงรวมเป็ นอัตราเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท
นายสุพจน์ วรรณา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) หรื อ J
เปิ ดเผยว่า แนวโน้ มธุรกิจให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ในปี 2562 นี ้ บริ ษัทฯ จะเริ่ ม
เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากที่ลงทุนไว้ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา และได้ ปรับรู ปแบบของศูนย์ การค้ าให้ ยิ่งน่าสนใจมากขึ ้น
เพื่อเพิ่มโอกาศในการปรับเพิ่ม อัตราค่าเช่าให้ เหมาะสมกับการแข่งขัน และรายได้ รวมถึงการร่ วมกันจัดกิจกรรม
ทางการตลาดร่ วมกับบริ ษัทในกลุ่มเจมาร์ ท เช่น การทาพืน้ ที่ขายให้ กับ SINGER เพื่อสร้ าง Synergy ร่ วมกันใน
การนาเอาสินค้ าของ SINGER จัดทาเป็ น Outlet มอบโปรโมชัน่ ดีๆ ให้ กบั ผู้บริ โภค ที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทในแหล่ง
ชุมชนใกล้ เคียงกับศูนย์การค้ า
สิ่งสาคัญในปี นี ้ คือ การก่อสร้ างคอนโดมิเนียมจะเสร็ จสิ ้น และจะมีการทยอยโอนคอนโดมิเนียม Newera
บางส่วนในปี 2562 และต่อเนื่ องในปี 2563 พร้ อมทัง้ หาช่องทางการขยายธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรั พ ย์ อื่น ๆ
เพิ่มเติมอีก โดยได้ มีแผนชัดเจนในการสร้ างศูนย์ การค้ าแห่งใหม่ที่ บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี
ซึง่ มีรูปแบบคอนเซ็ปต์ เน้ นลงทุนไม่สงู มากและได้ ผลตอบแทนค่อนข้ างดี
โดยก่อนหน้ านี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิการลงทุนก่อสร้ างโครงการศูนย์การค้ าดังกล่าว
มูลค่าโครงการกว่า 400 ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในช่วงต้ นไตรมาส 2/2562 และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จ
ปี 2563 ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนเพิ่ มทุน จานวนไม่เกิ น 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่ อเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้ อมกับให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วอร์ แรนต์) J-W1 อายุ 3 ปี จานวน
ไม่เกิน 200,352,922 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท และ
ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจอง
เกินจากสิทธิ ในอัตราส่วน 2 หุ้นที่ได้ รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยวอร์ แรนต์ โดยไม่คิดมูลค่า กาหนดราคาใช้ สิทธิ 2 บาท

นายกิตติพ งศ์ กนกวิไลรั ตน์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริ ษั ท ซิ งเกอร์ ประเทศไทย (SINGER)
กล่าวถึง ภายหลังจากผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน กลยุทธ์ ของบริ ษัทปี 2562 พร้ อมที่จะเติบโตอย่างมัน่ คงแข็งแกร่ ง
จากการบริ ห ารจัดการภายในที่ ดีขึน้ อย่างชัดเจนในปี ที่ผ่ านมา การวางระบบเข้ าเสริ มงานขายและการปล่อย
สินเชื่อให้ มีประสิทธิภาพ โดยผลักดันธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน หรื อ สินเชื่อรถทาเงิน ซึ่งมีแนวโน้ ม
การเติบโตสูง ณ สิ ้นปี 2561 มีพอร์ ตสินเชื่อรถทาเงินอยู่แล้ วที่ ราว 1,200 ล้ านบาท และตังเป้
้ าปี 2562 จะเติบโต
เท่าตัว หรื ออยู่ที่ราว 2,500 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2561 SINGER มีสดั ส่วนยอดขายจากธุรกิจเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ประมาณ 50% , สินเชื่อ
รถทาเงิน และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 50% คาดว่าในปี นี ้ สัดส่วนยอดขายจะมาจากธุรกิจเช่าซื ้อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าประมาณ 30% , สินเชื่อรถทาเงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 70% สะท้ อนแผนการ
เพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมา เสริ มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจได้ ตามคาดหมาย
นอกจากนี ้ ผลประกอบการปี 2561 มองว่าผ่านจุดต่าสุดมาแล้ ว มีรายได้ รวม 2,888 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
จากปี ก่ อน 22% ขณะที่ ขาดทุน สุท ธิ 81 ล้ านบาท สาเหตุห ลัก จากการตัง้ ส ารองในไตรมาส 1/2561 ขณะที่
สามารถควบคุม NPL ให้ ลดลงอยู่ที่ประมาณ 10% วางเป้าหมายปี 2562 เทิร์นอะราวด์ได้ ตามเป้าหมาย
นายธนวั ฒ น์ เลิ ศ วั ฒ นารั ก ษ์ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ เวนเจอร์ ส จากั ด (JVC)
เปิ ดเผยถึง ดิจิทลั โทเคน ของบริ ษัท JFIN Coin ได้ เข้ าเทรดในตลาด Satang Pro ผู้ให้ บริ การศูนย์ซื ้อขายสินทรัพย์
ดิ จิ ทัล (Exchange) ที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) อย่างเป็ นทางการ รวมทัง้ ได้ สร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ นา JFIN Coin ใช้ ประมูลสินค้ าผ่านโมบายแอพ
พลิเคชัน VFIN ครั ง้ แรก ที่ ได้ นาเอาของสุดเอ็กซ์ คลูซีฟ จากเหล่าไอดอลมาร่ วมประมูลในงาน Idol Expo 2019
ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการวางแผนนา JFIN Coin มาใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น
ส าหรั บ แผนการพั ฒ นาระบบสิ น เชื่ อ แบบดิ จิ ทั ล ที่ ไ ม่ มี ตั ว กลาง (Decentralized Digital Lending
Platform : DDLP) ของบริ ษัทฯ คาดจะแล้ วเสร็ จและเริ่ มนาระบบบล็อกเชนมาใช้ ได้ ตามแผนเดิมหรื อก่อนวันที่
1 ตุลาคมนี ้ และคาดว่าเริ่ มรับรู้ รายได้ ในปี 2562 ภายหลังระบบได้ ดาเนินการเชิงพาณิชย์
ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทเจมาร์ ท เป็ นกลุ่มที่ เน้ นการดาเนิ นธุรกิ จค้ าปลีก ด้ วยความร่ วมมือแบบ Synergy ซึ่ง
ภายใต้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มีบ ริ ษั ท ย่ อยที่ ส าคัญ 6 บริ ษั ท คือ ธุ รกิ จ การจัด จ าหน่ ายโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ แ ละอุป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้ อง ธุรกิจการติดตามหนี ้ และบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้า พร้ อมสินเชื่อเช่าซื ้อแบรนด์ SINGER และสินเชื่อจานาทะเบียนรถยนต์ และธุรกิจ
Fintech ซึง่ รวมมูลค่าสินทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทมากกว่า 18,000 ล้ านบาท
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