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วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
กลุ่มเจมาร์ ท มาตามนัด อวดงบ Q1/62 พลิกกาไรทุกบริ ษัท
ยา้ ชัด Q2/62 ทิศทางเติบโตต่ อเนื่อง มั่นใจทัง้ ปี ผลงานทุบสถิติ ไร้ กังวล
กลุ่มเจมาร์ ท ย้ าแผนธุรกิ จปี นี ท้ าสถิ ติสูงสุดใหม่ หลังอวดผลงาน Q1/62 เทิ ร์นอะราวด์ ชดั เจน บริ ษัทใน
กลุ่มมี ผลกาไรทุกบริ ษัท โดยมี JMT เป็ นฐานกาไรสาคัญ และเตรี ยมทานิ วไฮต่อเนื ่องเป็ นปี ที ่ 3 ประกอบกับ
การพลิ กฟื ้ นของธุรกิ จสิ นเชื อ่ J FINTECH เริ่ มสร้างกาไร จัดเก็บหนีไ้ ด้เพิ่ มขึ้น หนีส้ ูญลดลง เตรี ยมติ ดสปี ดผลงาน
ให้ แ รงต่ อเนื ่อ งในทุก ไตรมาส ด้านธุร กิ จ จัดจ าหน่ ายมื อถื อ JAYMART MOBILE ล่ าสุด ออกแคมเปญใหญ่
ครบรอบ 30 ปี และการเปิ ดตัว สิ น ค้ า ใหม่ กระตุ้ น ผลงาน Q2 นอกจากนี ้ แผนเพิ่ ม ทุ น ของ J นัก พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ สนับสนุนให้ตน้ ทุนการเงิ นลดลง เตรี ยมโอนคอนโดฯ Newera ปลายปี นี ้ และอยู่ระหว่างพัฒนา
โครงการ The Jas Amata Nakorn ด้าน SINGER ควบคุมคุณภาพการปล่อยสิ นเชื ่อ และยอดจัดเก็บดีขึ้น โดยมี
สิ นเชื ่อรถท าเงิ นเป็ นดาวเด่น ปิ ดท้ายด้วย JVC พร้ อมเปิ ดแผน Digitalization กลุ่มเจมาร์ ท และมั่นใจ DDLP
พัฒนาเสร็ จตามแผน
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 ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 มีกาไรสุทธิ 118.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 163.2% เทียบกับไตร
มาส 1/2561 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ ้น 186.4% เทียบกับไตรมาส 4/2561 สะท้ อนให้ เห็น ถึงกลุ่มบริ ษัทฟื ้นตัวอย่าง
ชัดเจน ผลการดาเนินงานมีกาไรสุทธิในทุกบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาส 1/2562 นี ้ ตามที่ได้ ประเมินไว้ โดยมีธุรกิจติดตาม
หนี ้เป็ นดาวเด่น
สาหรับรายได้ จากการขายและบริ การรวมอยู่ที่ 2,473 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสัดส่วนรายได้ จากการขายใน
ธุรกิจโทรศัพท์ มือถื อ มีสดั ส่วน 66.7% รายได้ จากการให้ บริ การติดตามหนี ส้ ินและบริ การอื่นๆ สัดส่วน 26.4%
รายได้ ค่าเช่าและบริ การ สัดส่วน 5.6% และรายได้ จากการรั บประกันภัย ซึ่งเป็ น บริ ษัทย่อยของ JMT ที่ เข้ าไป
ลงทุนในไตรมาส 2/2561 ที่ ผ่ านมา มีสัดส่วน 1.4% ด้ านค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารปรั บ ลดลง 25.3%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลักมาจาก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากลูหนี ้ในบริ ษัทย่อยลดลง
“ผลงานไตรมาส 1/2562 ประกาศออกมาเป็ นไปตามที่เราประเมินไว้ และคาดว่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาส
2/2562 กลุม่ เจมาร์ ทพร้ อมเทิร์นอะราวด์สร้ างผลงานอย่างโดดเด่น มัน่ ใจ จะสามารถพลิกเป็ นกาไรในทุกบริ ษัทปี นี ้
ได้ และจะปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต หลังจากในปี 2561 ที่ผ่านมา เจมาร์ ทมีผลประกอบการที่ขาดทุน
แต่นี่คือการย่อตัวที่พร้ อมจะกระโดดให้ สงู ที่สดุ เราจึงตังเป้
้ าหมายในปี 2562 จะสามารถสร้ างผลกาไรทุบสถิติใหม่
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริ ษัทฯ ที่เคยทาไว้ ในปี 2560 กาไรสุทธิ อยู่ที่ 490 ล้ านบาท ขณะที่ มีไฮไลท์ จาก JVC บริ ษัทใน
เครื อที่พฒ
ั นาระบบสินเชื่อแบบดิจิทลั ที่ไม่มีตวั กลางด้ วยบล็อคเชน (DDLP) จะเริ่ มรับรู้ รายได้ ตามกาหนดในปี นี ้
และการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในรู ปแบบฟิ นเทค จะสนับสนุนให้ เจมาร์ ทแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น” นายอดิศกั ดิ์ กล่าว
นายดุ สิ ต สุ ขุ ม วิ ท ยา รองประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจมาร์ ท โมบาย จ ากั ด หรื อ
JAYMART MOBILE ซึ่งเป็ นบริ ษัทแกน เปิ ดเผยถึง ธุรกิ จจัดจาหน่ายมือถื อและอุป กรณ์ เสริ ม ในช่วงไตรมาส
2/2562 มีแนวโน้ ม ทรงตัวจากไตรมาส 1/2562 ที่ ผ่านมา โดยบริ ษัทฯ วางแผนทางการตลาด การบริ หารช่อง
ทางการจาหน่าย มุ่งเน้ นการลดต้ นทุน และเพิ่มมาร์ จิ ้น ล่าสุด จัดแคมเปญใหญ่ครบรอบ 30 ปี มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายสุดพิ เศษ และการเปิ ดตัวสมาร์ ทโฟนรุ่ นเรื อธงกระะตุ้นตลาดมือถือ ผนวกกับ การเป็ นพันธมิตร
แบบ Exclusive Partnership กับ AIS ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม

การขาย และจ าหน่ าย SIM พร้ อมแพ็ กเกจ ณ สิ น้ ไตรมาส 1/2562 บริ ษั ท ฯ มีย อดจ าหน่ าย SIM เพิ่ มขึน้ โดย
จานวน SIM Subscriber 5 เดือนล่าสุด มีจานวนกว่า 70,000 SIM ตังเป้
้ าปี 2562 จะมีไม่ต่ากว่า 200,000 SIM
ตามเป้า สนับสนุนผลงานให้ แข็งแกร่ งขึ ้น
นายกิ ติ พั ฒ น์ ชลวุ ฒิ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ ฟิ นเทค จ ากั ด หรื อ 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
ผลประกอบการในไตรมาส 1/2562 พลิกมามีกาไรสุทธิ 9 ล้ านบาท เป็ นผลจากการคัดกรองคุณภาพลูกค้ าดีขึน้
มีการจัดเก็บที่ มีประสิทธิ ภาพ โดยพิจารณาการจัดเก็บหนีใ้ นชัน้ ปกติได้ ในอัตราเฉลี่ย 97.56% เพิ่มขึน้ จากไตร
มาส 4/2561 มีอตั ราเฉลี่ย 96.94% มีการจัดเก็บหนีท้ ี่ได้ มีการตัดหนีส้ ูญกลับคืนเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน และบันทึก
เป็ นรายได้ เท่ากับ 13.7 ล้ านบาท
ปั จ จุบัน เจ ฟิ นเทค มีลูกค้ าราว 160,000 ราย สิน้ ไตรมาส 1/2562 มีพ อร์ ตสิ นเชื่ อรายย่ อยรวมอยู่ที่
3,903 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ 5.1% ตังเป้
้ าสิ ้นปี นี ้มีพอร์ ตสินเชื่อ 5,000 ล้ านบาท
ขณะที่ สินเชื่อแฟคทอริ่ ง ปั จจุบนั มีลกู ค้ าราว 30 องค์กร ปล่อยสินเชื่อไปแล้ วประมาณ 300 ล้ านบาท ตังเป้
้ าปล่อย
สินเชื่อปี แรกนี ้ได้ 500 ล้ านบาทตามเป้า
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 แนวโน้ มไตรมาส 2/2562 จะโดดเด่น ต่อเนื่ อง รั บภาพรวมธุรกิ จ
บริ หารหนีด้ ้ อยคุณภาพเติบโต บริ ษัทฯ เตรี ยมตัดมูลค่าเงินลงทุนของกองหนีด้ ้ อยคุณภาพก้ อนใหญ่ ครบในช่วง
ปลายไตรมาส 2 ปี นี ้ สนับสนุนให้ บริ ษัทฯ รับรู้ รายได้ จากกองหนี ้ดังกล่าวเต็มกาลัง ในไตรมาส 2/2562 เป็ นต้ นไป
และมัน่ ใจ JMT จะสามารถทานิวไฮต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ตังเป้
้ าหมายเติบโต 50% ทังรายได้
้
และกาไร
ล่าสุด ประกาศผลการดาเนินงานในไตรมาส 1/2562 เติบโตอย่างน่าประทับใจ มีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของ
ผู้ถือหุ้น 144.5 ล้ านบาท เติบโต 24.5% จากไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ 116.1 ล้ านบาท และเติบโต
9.5% เมื่ อเที ย บกับ ไตรมาส 4/2561 จากประสิ ท ธิ ภ าพการจัดเก็ บ ที่ ดี ขึน้ และการควบคุมค่ าใช้ จ่ ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ มียอดจัดเก็บหนี ้ (Cash Collection) 708 ล้ านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
37.3%
ขณะที่ รายได้ รวมอยู่ที่ 546.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36.7% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 400.1 ล้ าน
บาท เนื่องจาก การเติบโตของรายได้ จากการเรี ยกเก็บหนีส้ ินจากลูกหนีท้ ี่รับซื ้อ รายได้ จากการให้ บริ การติดตาม
หนี ้สินและบริ การอื่นๆ และรายได้ จากการรั บประกันภัย ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษัท เจพี ประกันภัย
จากัด (มหาชน) สาหรับ พอร์ ตบริ หารหนี ้รวม ณ สิ ้นไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 146,245 ล้ านบาท และยังคงเดินหน้ า
ซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพเข้ ามาบริ หารอย่างต่อเนื่อง
นายสุ พจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
หรื อ J เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการประจางวดไตรมาส 1/2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ เช่าและบริ การ 155.5 ล้ านบาท
ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการปิ ดสาขา IT Junction ซึง่ เป็ นสาขาที่ไม่สร้ าง
กาไร ขณะที่ มีรายได้ รวมจากการขายและบริ การเท่ากับ 156.2 ล้ านบาท รายได้ อื่นๆ เท่ากับ 22 ล้ านบาท ต้ นทุน
ค่าเช่าและบริ การลดลง 3.3% อยู่ที่ 134.8 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 21.2 ล้ านบาท และกาไรสุทธิเท่ากับ 0.5
ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีพืน้ ที่เช่าภายในศูนย์ การค้ า ภายใต้ ชื่อ IT Junction จานวน 46 สาขา ศูนย์ การค้ าชุมชน
ภายใต้ แบรนด์ The Jas จานวน 3 สาขา มีร้านกาแฟ Casa Lapin และ Rabb Coffee รวม 17 สาขา
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อขายคอนโดมิเนียมภายใต้ ชื่อ Newera มูลค่า
โครงการรวมประมาณ 520 ล้ านบาท คาดว่าจะแล้ วเสร็ จพร้ อมโอนให้ กบั ลูกค้ าบางส่วนภายในไตรมาส 4 ปี นี ้ และ
ต่อเนื่ องในปี 2563 ซึ่งเป็ น ผลบวกต่อผลประกอบการของบริ ษัท ฯ พร้ อมทัง้ เริ่ มก่ อสร้ างศูน ย์ การค้ าแห่ งใหม่
ภายใต้ ชื่อ “The Jas Amata Nakorn” ซึ่งมีรูปแบบคอนเซ็ปต์การลงทุนไม่สงู มากและได้ ผลตอบแทนค่อนข้ างดี
ปั จจุบัน มีพันธมิตรเข้ ามาร่ วมสร้ างสีสันในศูนย์ การค้ า ได้ แก่ สถานี บริ การนา้ มันคาลเท็กซ์ และตลาด อ.ต.ก.
หวังเจาะกลุ่มลูกค้ าย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ าง คาดแล้ ว
เสร็ จพร้ อมเปิ ดให้ บริ การต้ นปี 2563
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรั ตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย หรื อ SINGER
ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าซิงเกอร์ รวมถึงสินค้ าเชิงพาณิชย์ตา่ ง ๆ ผ่านร้ านค้ าปลีกของบริ ษัท
และผ่านทางตัวแทนจาหน่ายต่าง ๆ โดยบริ ษัทให้ เช่าซื ้อผ่านทาง บริ ษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด หรื อ SGC ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยที่ให้ บริ การสินเชื่อจานาทะเบียนรถภายใต้ ชื่อ “รถทาเงิน” และสินเชื่อเช่าซื ้อเพื่อธุรกิจรายย่อย เปิ ดเผย
ถึง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 121.7% เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ขาดทุนสุทธิ 185 ล้ านบาท รายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ที่ 603.36 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 3.99% เมื่อ
เทียบกับรายได้ รวมของปี ก่อนที่ 580.23 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการเติบโตของดอกเบี ้ยรับจากสัญญาเช่าซื ้อ และ
เงินให้ ก้ ทู ี่เพิ่มขึ ้นจาก 136 ล้ านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 191 ล้ านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้น 40.6%
การเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญของดอกเบี ้ยรับเป็ นผลมาจากการที่กลุม่ บริ ษัทฯ ขยายฐานลูกหนี ้สัญญาเช่า
ซื ้อ และเงินให้ ก้ ยู ืมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทาการปรับปรุ งคุณภาพของฐานลูกหนี ้สัญญาเช่า
ซื ้อและเงินให้ ก้ ูยืม โดยการปรับปรุ งกระบวนการรับชาระค่างวดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ทาให้ ลกู ค้ ามีการชาระค่า
งวดที่ตรงเวลาและมีจานวนเพิ่มขึ ้น
สาหรับ แนวโน้ มผลการดาเนินงานไตรมาส 2/2562 มีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากได้ รับเงิน
เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น ทาให้ สามารถขยายธุรกิจ สินเชื่อจานาทะเบียนรถได้ ตามแผน มัน่ ใจ ภาพรวมทังปี
้ SINGER
จะสามารถเทิ ร์ น อะราวด์ ไ ด้ ต ามแผน จากการรุ ก ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รถท าเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย ควบคู่
ความสามารถในการควบคุม NPL ให้ ลดลงไม่เกิน 10% ในปี นี ้
ทั้งนี้ บริ ษั ท เจ มาร์ ท จากั ด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจเป็ นโฮลดิ้ง คอมพานี ซึ่งลงทุนในธุ รกิจ
ค้ าปลีกเป็ นหลั ก สร้ างโมเดลธุ รกิจรองรั บการเติบโตของกลุ่ มบริ ษัทในอนาคต และรองรั บการเกิดขึ้น
ของฟิ นเทคในประเทศไทย โดยมี บริ ษั ทในเครื อได้ แก่ บริ ษั ท เจมาร์ ท โมบาย จากั ด เป็ นบริ ษัทแกน
ถือหุ้นสัดส่ วน 99.9% บริ ษัท เจ ฟิ นเทค จากัด ถือหุ้นสัดส่ วน 95.6% บริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด ถือหุ้น
สั ด ส่ วน 80% บริ ษั ท เจ เอ็ ม ที เน็ ท เวอร์ ค เซอร์ วิ ส เซ็ ส จ ากั ด (มหาชน) ถื อ หุ้ นสั ด ส่ วน 55.8%
บริ ษั ท เจเอเอส แอสเซ็ ท จากั ด (มหาชน) ถือหุ้น สั ดส่ ว น 67.5% บริ ษั ท ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากั ด
(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่ วน 30.3%
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