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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
“กลุ่มเจมาร์ ท” มั่นใจธุรกิจพลิกฟื้ นมองปี 2562 สดใส
ชู เจเอ็มที กลจักรผลักดันกาไรเติบโตในปี 2562

กลุ่มเจมาร์ ท (JMART) ยา้ ทุกธุ รกิจกลับมาเติบโตได้ อย่ างแข็งแกร่ ง ชู เจเอ็มที (JMT) ดันกาไรให้
เติบโตต่ อเนื่ องในปี นี้ และปี หน้ า ขณะที่เจฟิ นเทคเตรี ยมกลับมาสร้ างกาไรในปี 62 ขณะที่ธุรกิจจาหน่ าย
มือถือยังโตได้ ต่อหลังเป็ นพันธมิตรกับ AIS สร้ างความต่ อเนื่ องของยอดขายได้ อย่ างแข็งแกร่ ง ส่ วนธุ รกิจ
พั ฒ นาอสั ง หาฯ ของ เจเอเอส แอสเซ็ ท (J) เตรี ย มปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ เน้ น ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ ส ร้ างก าไร
หนุนผลงานทาได้ ตามเป้ าส่ วนซิงเกอร์ (SINGER) ฟื้ นตัวอย่างชัดเจน
นายอดิศักดิ์ สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน) หรื อ JMART
เปิ ดเผยว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไตรมาส 3 ปี 2561 มีกาไรสุ ทธิ 2.6 ล้านบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกันปี ก่อน 98% เนื่องจาก บริ ษทั มีรายได้จากการขายลดลง รายได้ส่งเสริ มการขายลดลง รวมถึง
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การลดลง สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย งวด 9 เดือนปี 2561
ขาดทุนสุ ทธิ 140.1 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 394.1 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีมุมมองเชิ งบวกสาหรับแนวโน้มของธุ รกิ จในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2561 โดย
ธุ รกิ จการจัดจาหน่ ายมือถื อ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจของบริ ษทั แกน เชื่ อว่าในไตรมาส 4 ปี 2561 จะเข้าสู่ ช่วงที่ดีที่สุด
ของปี โดยมีสินค้ามือถื อรุ่ นใหม่ออกมาจาหน่ายอย่างต่อเนื่ อง และโปรโมชัน่ จาหน่ ายมือถือในช่วงปลายปี
จากแบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ได้ทา Exclusive Partnership กับ AIS ในการจาหน่ายซิ มการ์ ดและ
บริ การอื่นๆ ของ AIS ในช่องทางการจัดจาหน่ายของเจมาร์ ท ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถจัดจาหน่ายมือถือที่
มีโปรโมชัน่ ส่ วนลดค่าเครื่ องที่แข่งขันได้ และมีรายได้เพิ่มจากส่ วนแบ่งรายได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายใน
การดาเนินงานร่ วมกับ AIS ในการผลักดันจานวนลูกค้า SIM Card ให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยในปี 2562 JMART จะยิ่งได้รับผลส่ งกาไรจากบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส จากัด
(มหาชน) ซึ่ งทิศทางแนวโน้มของผลประกอบการจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลยุทธ์ของ JMART จะ
เร่ งพลิ กผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยอื่นๆ ให้เติบโตกลับมาได้ เพื่อสร้างผลการดาเนิ นงานให้กบั
บริ ษทั JMART ได้ในปี หน้า
นายสุ ทธิรักษ์ ตรั ยชิ รอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส
จากัด (มหาชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการที่สร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น รายได้รวมประจา
ไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 482.3 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกัน ปี ก่ อ น 37.6% ก าไรสุ ท ธิ จานวน
138.3 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากงวดเดี ยวกันปี ก่ อน 40% คิ ดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับ 28.7% โดยสาเหตุ ที่

บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นมาจากบริ ษทั มีรายได้จากการเรี ยกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่รับซื้ อ และรวมถึงรายได้จาก
การให้ บ ริ ก ารติ ดตามหนี้ สิ นและบริ ก ารอื่ นมากขึ้ น ส่ วนผลการดาเนิ นการของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อย
งบการเงินรวมงวด 9 เดือน ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 1,331.4 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 32.9% กาไรสุ ทธิ จานวน 374.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือน ปี 2560 ในอัตรา 26.1% คิดเป็ น
อัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับ 28.1% ซึ่ งกาไรรอบ 9 เดือนเกือบเท่ากับกาไรสุ ทธิ ท้ งั ปี ของปี ที่ผา่ นมา จึงมัน่ ใจว่าปี นี้
น่าจะสร้างผลกาไร New High อย่างต่อเนื่อง
นายกิติพฒ
ั น์ ชลวุฒิ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริษัท เจ ฟิ นเทค จากัด (J FINTECH) บริ ษทั ย่อยที่
ดาเนิ นธุ รกิ จทางด้านการปล่อยสิ นเชื่ อ ภายใต้แบรนด์ “J MONEY” เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการที่ปรับตัวดี
ขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผา่ นมา จากการปรับนโยบายการปล่อยสิ นเชื่ อเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพสู งขึ้น
หรื อลูกค้าที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาท และการจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ขยายการทา
ธุ รกิจไปยังการปล่อยสิ นเชื่ อแฟคตอริ่ งเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีผลตอบแทนจากการปล่อยสิ นเชื่ อที่ดี ทาให้ยงั มัน่ ใจได้
ว่าปี หน้า 2562 จะพลิกกลับเป็ นกาไรได้
นายสุ พจน์ วรรณา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (J) เปิ ดเผย
ว่า ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 มี รายได้ค่ าเช่ าและบริ ก าร 154.9 ล้านบาท และขาดทุ นสุ ทธิ 23.2
ล้านบาท โดยในส่ วนธุ รกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งทั้งในด้านรายได้และ
ต้นทุน โดยสิ นทรัพย์อะไรที่ยงั ไม่อยูใ่ นธุ รกิจหลักจะพิจารณาในการขายออก และพิจารณาการหาผูร้ ่ วมทุน
ในโครงการที่มีศกั ยภาพของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าจะได้เห็นผลตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2561 และไตรมาส
1 ปี 2562 เพื่ อ สร้ า งผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ให้ เติ บ โตขึ้ น ในส่ ว นธุ ร กิ จ พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
คอนโดมิ เนี ยม Newera อยู่ระหว่างการเปิ ด Grand Opening วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยบริ ษทั ฯ ได้
ตั้งเป้ าหมายที่จะโอนคอนโดมิเนียมให้กบั ลูกค้าภายในปี 2562
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย (SINGER) กล่าว
ว่า บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ซิ งเกอร์ ” ผ่านทางตัวแทนจาหน่ ายต่างๆ
มากกว่าร้ อยละ 80 ของยอดขายเป็ นการขายแบบเช่ าซื้ อ มีผลการดาเนิ นงานสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561
กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 43.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดี ยวกันปี ก่อน ที่มีกาไรสุ ทธิ 1.91 ล้านบาท คิดเป็ น
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,172.25% โดยไตรมาสที่ 3 นี้ มีกาไรต่อหุ ้นเท่ากับ 0.16 บาท เทียบกับกาไรต่อหุ ้นใน
ไตรมาสเดียวกันปี ก่อนที่เท่ากับ 0.01 บาท
รายได้รวมของบริ ษทั ในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 835.7 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อน
ที่มีรายได้ท้ งั หมด 585.4 ล้านบาท คิดเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.8% สาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการขายสิ นค้าหลัก และรายได้จากค่านายหน้าจากการจัดหาสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล ค่าธรรมเนี ยมการท า
สิ นเชื่อ ค่าโอนขายสิ ทธิ์ เรี ยกร้องลูกหนี้รวมทั้งการปรับปรุ งรายการในอดีต

ทั้งนี้ รายได้จากยอดขายสิ นค้าหลักเพิ่มขึ้น เป็ นผลมาจากในปลายไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้อนุ มตั ิสินเชื่ อโดยผ่านทางตัวแทนขาย ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะกาหนดวงเงินและสิ นค้า โดยใช้
เทคโนโลยีเพื่ อช่ วยคัดกรองและระบุ ตวั ตนที่ แท้จริ งเพื่ อ ป้ องกัน การทุ จริ ต และตัวแทนจะต้องติ ด ตาม
ประสิ ทธิ ภาพการชาระหนี้ ค่าผ่อนชาระของลูกค้าตัวแทนเอง ซึ่ งสะท้อนสู่ ผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 2
ปี 2561 ที่ผา่ นมา
กลุ่มบริ ษทั เจมาร์ ท เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องด้วยกลยุทธ์การสร้าง Synergy ร่ วมกันใน
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างพลังในการเติบโตของกลุ่มธุ รกิจในอนาคต พร้อมเน้นนาเอาเทคโนโยลี การเงินมาปรับ
ใช้เพื่อรองรั บกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จในอนาคต ซึ่ งความหลากหลายของธุ รกิ จจะนามาซึ่ งผลการ
ดาเนินงานที่ส่งให้บริ ษทั เจมาร์ ทเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันของธุ รกิจ
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่ อ IR PLUS
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