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วันที่ 20 สิงหาคม 2563

กลุ่มเจมาร์ ท คาดครึ่งปี หลังท็อปฟอร์ ม หลังโชว์ สถิติใหม่ งบ Q2/63 โตแรงฝ่ าวิกฤติ
เจมาร์ ท ยา้ ความสาเร็ จในฐานะอินเวสเมนท์ คอมพานีท่ ีลงทุนในธุรกิจค้ าปลีก การเงิน
และเทคโนโลยี มองผลงานครึ่งปี หลังคาดโตกว่ าครึ่ งปี แรก หลังประกาศงบ Q2/63 กาไรทานิวไฮ
ทุกบริ ษัทย่ อยควงแขนอวดเพอร์ ฟอร์ แมนซ์ ได้ อย่ างโดดเด่ นท่ ามกลางวิกฤตโควิด -19 สะท้ อน
พลัง Synergy นาโดยกลุ่ มธุ รกิจ ไฟแนนซ์ ท่ ีมี ความสามารถในการทากาไรโดดเด่ น โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริ หารหนีข้ อง JMT ธุรกิจสินเชื่อของ J Fintech และ SINGER ที่ยังคงผลประกอบการทา
All Time High ได้ ตามเป้ า รวมถึ ง กลุ่ มธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก JAYMART MOBILE , JAS ASSET และ
Beans and Brown ที่ จะรุ ก หนั ก ในช่ วงครึ่ งปี หลั ง โดยมี J Ventures เป็ นทั พ หลั ง ทางด้ าน
เทคโนโลยี ดันผลงานปี นีท้ ุบสถิติต่อเนื่อง
นายอดิ ศั ก ดิ์ สุ ขุ ม วิท ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ มาร์ ท จ ากัด (มหาชน) หรื อ JMART
เปิ ดเผยว่า ภาพรวมเจมาร์ ทมีการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้ าปลีก ธุรกิจการเงิน และ
ธุรกิจเทคโนโลยี ในช่วงที่ผ่ านมาประสบความสาเร็ จ ทุกบริ ษัทในเครื อมีความสามารถในการทากาไร สนับสนุน
ให้ ผลประกอบการไตรมาส 2/2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิทาสถิติกาไรไตรมาสสูงที่สุดของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 161 ล้ าน
บาท เติบโตร้ อยละ 17 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 36 อัตรากาไรสุทธิเท่ากับ
ร้ อยละ 6.6 ขณะที่รายได้ รวมอยู่ที่ 2,326 ล้ านบาท
“ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือเป็ นช่วงวิกฤติที่สดุ ครัง้ หนึ่ง แต่บริ ษัทในกลุม่ ก็สามารถสร้ างการเติบโตของกาไร
ทาสถิติสูงสุดใหม่ นับเป็ นความท้ าทายในการดาเนินธุรกิจภายใต้ สถานการณ์ โควิด -19 ผมเชื่อมั่นว่าเป็ นเพราะ
พื ้นฐานโครงสร้ างธุรกิจที่วางไว้ อย่างรอบคอบ และความแข็ง แกร่ งในพลัง Synergy วางจุดยืนเจมาร์ ทเป็ นอินเวส
เมนท์ ค อมพานี ที่ พ ร้ อมจะลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เป็ นโอกาส บริ ห ารเงิน เพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด และมี ก าไรที่ ดี
มองครั ง้ นี เ้ ป็ นเพี ยงจุดเริ่ มต้ น ของการนิ วไฮ ที่ เริ่ มเก็บ เกี่ ย วก าไรหลังลงทุน ในบริ ษัท ย่ อ ยในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา
ทั ง้ JAYMART MOBILE , JMT , J Fintech , SINGER , JAS ASSET , Beans and Brown และ J Ventures
คาดผลงานครึ่งปี หลังจะทาได้ ดีต่อเนื่องจากครึ่งปี แรก และมีศกั ยภาพการเติบโตก้ าวกระโดด” นายอดิศกั ดิ์กล่าว
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด
(มหาชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยถึ ง ภาพรวมธุ รกิ จ บริ ห ารหนี ป้ ี นี จ้ ะโดดเด่ น เป็ นธุ ร กิ จ ที่ แ ข็ งแกร่ งในทุ ก สภาวะ
เศรษฐกิจ โดยผลการดาเนินงานงวดไตรมาส 2/2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิทาสถิติกาไรไตรมาสสูงที่สุดของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่องอีกครัง้ อยู่ที่ 227 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 52 จากช่วงเดียวกันเมื่อปี ก่อน และอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับ
ร้ อยละ 66 อัตราก าไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 30 มีรายได้ รวมอยู่ที่ 762.4 ล้ านบาท เติบ โตร้ อยละ 28.8 มีสัดส่วน
รายได้ มาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิ จติดตามหนี ้ สัดส่วนรายได้ 12% ธุรกิจซื ้อหนีเ้ ข้ ามาบริ หาร 79% และธุรกิจ
ประกันผ่านบริ ษัทย่อย 9% สาหรับยอดจัดเก็บหนี ้ (Cash Collection) ในช่วงครึ่งปี แรกเท่ากับ 1,699 ล้ านบาท
เติบโตร้ อยละ 20 และตั ้งเป้ าหมายสิ ้นปี มียอดจัดเก็บหนี ้ที่ 4,000 ล้ านบาท
โดยคาดผลงานครึ่ ง ปี หลัง มี โอกาสเติ บ โตกว่ า ครึ่ ง ปี แรก เนื่ อ งจากในไตรมาส 2 มี ก องหนี ท้ ี่ Fully
Amortized ตัดมูลค่าเงินลงทุนหมด ทาให้ ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 บริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ เข้ ามาเต็มๆ
สนับสนุนการรับรู้ กาไรอย่างมัน่ คงยิ่งขึน้ ประกอบกับโอกาสในการประมูลซื ้อหนี เ้ ข้ ามาบริ หารเพิ่มเติมแบบที่ไม่

เคยมีมาก่อน ณ สิ ้นไตรมาส 2/2563 บริ ษัทฯ มีพอร์ ตหนีด้ ้ อยคุณภาพรวมประมาณ 189,156 ล้ านบาท จากไตร
มาส 1/2563 อยู่ที่ 180,300 ล้ านบาท และใช้ เงินในการซื ้อหนี ้แล้ วประมาณ 1,983 ล้ านบาท จากงบลงทุนซื ้อหนี ้ปี
นี ้ที่วางไว้ ประมาณ 4,000 - 4,500 ล้ านบาท คาดจะทาได้ มากกว่านัน้ โดยบริ ษัทฯ เตรี ยมงบลงทุนเพิ่มเติมรอไว้
แล้ ว
อย่างไรก็ดี JMT เป็ นผู้นาในธุรกิจบริ หารหนีด้ ้ อยคุณ ภาพแบบไม่มีห ลักประกันรายใหญ่ ของประเทศ
โดยเฉพาะหนีบ้ ัตรเครดิต มีอตั ราการเพิ่มขึน้ สูง และมองโอกาสหนีใ้ นกลุ่ม SME ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ สามารถให้
JMT เข้ าไปรุ กซือ้ หนีม้ าสนับ สนุน พอร์ ตเพิ่ มเติม เพิ่มความสามารถในการรั บรู้ รายได้ ให้ JMT เติบโตอย่างก้ าว
กระโดดยิ่งขึ ้น ขณะที่ บริ ษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นร้ อยละ 55 มีการเติบโตที่ดี
ขึ ้น ประสบความสาเร็ จในกลยุทธ์การปรับเพิ่มสัดส่วนงาน Non-motor ที่มี Loss Ratio ลดลง และมุ่งเน้ น Insure
Tech ปั จจุบนั มีเบี ้ยประกันรับสะสมงวดครึ่งปี แรกอยู่ที่ 202 ล้ านบาท และสามารถพลิกผลงานกลับมาทากาไรใน
ไตรมาส 2 นี ้
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรั ตน์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) หรื อ
SINGER เปิ ดเผยว่า แนวโน้ มผลการดาเนินงานในไตรมาส 3/2563 ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวมสินเชื่อ
เช่าซือ้ กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน โดยเฉพาะยอดขายแอร์ ที่โดดเด่น ประกอบกับพอร์ ตสินเชื่อรถทาเงิน ที่
เติบโตแรง และเป็ นดาวเด่นในปี นี ้ เนื่องจากเป็ นพอร์ ตสินเชื่อคุณภาพ NPL ในระดับต่าไม่ถึง 1% ควบคู่การนา
เทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุนในการอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุม ผลจากการปรับโครงสร้ างองค์กรในช่วงที่ผ่านมา และ
เป็ นไปตามมารตรฐานบัญชีใหม่
ล่าสุดประกาศ ผลการดาเนินงานประจาครึ่งปี แรก 2563 ทาสถิติสงู สุดใหม่เป็ นประวัติการณ์ในรอบ 23 ปี
มีกาไรสุทธิ 202 ล้ านบาท เติบโตจากงวดครึ่งปี แรกของปี ก่อนร้ อยละ 119.6 และเติบโตกว่าปี 2562 ทังปี
้ ที่ทาได้
165.89 ล้ านบาทเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนรายได้ รวมอยู่ที่ 1,722 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.1 มีอตั รากาไรขัน้ ต้ นอยู่ที่
ร้ อยละ 45.4 อัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.7 ด้ านผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2563 มีกาไรสุทธิ 115 ล้ านบาท
เติบโตร้ อยละ 121.2 โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ และการปรับโครงสร้ างองค์กรในช่วงที่
ผ่านมาประสบความสาเร็จ ไม่กระทบสถานกาณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19
ประกอบกับ ปั จจุบันมีตัวแทนขายซิงเกอร์ เพิ่มขึน้ อยู่ที่ราว 2,000 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีสาขา
แฟรนไชส์ราว 1,500 แห่ง ครอบคลุม 579 อาเภอ จากแผนที่ตั ้งไว้ ปีนีจ้ ะมี 2,000 แห่ง สะท้ อนภาพรวมในตลาด
ต่างจังหวัดที่ยงั เข้ มแข็ง และธุรกิจแฟรนไชส์มีสว่ นสนับสนุนในการสร้ างรายได้ ให้ SINGER ราวร้ อยละ 50
ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯ มีพอร์ ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 4,657 ล้ านบาท แบ่งเป็ นพอร์ ตสินเชื่อเช่าซื ้อ
(Hire purchase) 2,498 ล้ านบาท และพอร์ ตสินเชื่อรถทาเงิน (C4C) 2,159 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
53.6 และร้ อยละ 46.4 ตามลาดับ ของสิน เชื่ อรวมทัง้ หมด คาดครึ่ งปี หลังภาพรวมการเติบ โตจะยังดีต่อเนื่ อง
สนับสนุนแผนการปล่อยสินเชื่อรถทาเงินให้ เติบโตมากขึ ้น ตั ้งเป้ าพอร์ ตสิ นเชื่อรวมปี นี ้วางไว้ จะเติบโตแตะ 5,800
ล้ านบาท จากปี ก่อนมีพอร์ ตสินเชื่อรวมกว่า 3,600 ล้ านบาท หรื อโตกว่าร้ อยละ 61 และเป็ นการโตจากพอร์ ตสิ ้น
เชื่อคุณ ภาพ ส่วนการตัง้ ส ารองและการจัดเก็บ หนี ท้ าได้ มีประสิ ทธิ ภ าพขึน้ ขณะที่ ภาพรวมหนีด้ ้ อยคุณ ภาพ
(NPL) ของบริ ษัทฯ ในงวดครึ่ งปี แรกลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 6.49 ดีกว่าเป้ าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 7 และจากไตรมาส
1/2563 อยู่ที่ระดับร้ อยละ 8.1

นายสุ พจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) หรื อ J
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพืน้ ที่เช่าและพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ เปิ ดเผยถึง แนวโน้ มธุรกิจครึ่ งปี หลังคาดว่าจะเติบโต
ต่อเนื่อง จากรายได้ ธุรกิจพื ้นที่เช่า และการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมสนับสนุน ควบคู่การคุมต้ นทุนค่าใช้ จ่าย
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีพืน้ ที่ ในการบริ หารพืน้ ที่เช่ารวม 60,000 ตารางเมตร คาดปี 2564 จะมี
เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ประมาณ 75,000 ตารางเมตร ล่าสุด ได้ เปิ ดตัวศูนย์การค้ าชุมชนแห่งใหม่ได้ ตามแผน ที่ JAS Village
Amata-Chonburi เริ่ ม Soft Opening แล้ วเมื่อวัน ที่ 1 สิ งหาคม 2563 ปั จ จุบัน มีอัตราเช่าพื น้ ที่ ก ว่ า 95% เป็ น
กระแสรายได้ เพิ่มเติมจากธุรกิจให้ เช่าในส่วนของศูนย์การค้ า รวมถึงโครงการ JAS Village คู้บอน บนถนนคู้บอน
ที่อยู่ระหว่างเตรี ยมดาเนินการก่อสร้ าง ส่วนภาพรวมโครงการคอนโดมิเนียม Newera ตั ้งเป้ าจะโอนห้ องชุดให้ ได้
ครบ 100% ในปี 2563 นี ้ สาหรับธุรกิจพืน้ ที่เช่ามือถือ IT Junction บริ ษัทฯ ตัดสาขาที่ไม่ทากาไรออก สนับสนุน
ให้ สิ ้นปี ยังคงความสามารถในการทากาไรได้ ต่อเนื่องอย่างสวยงาม
ด้ านผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาไตรมาส 2/2563 มีผลกาไรสุทธิ 4.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนราว 126.2% รายได้ รวม อยู่ที่ 95.7 ล้ านบาท และผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มี
กาไรสุทธิ 21.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 222% และเติบโตกว่าปี 2562 ทังปี
้ ซึง่ ทากาไรสุทธิได้
17.21 ล้ านบาท สาเหตุสาคัญมาจากการบริ หารจัดการต้ นทุน และการควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างดีเยี่ยม แม้ ใน
ท่ า มกลางสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ มี ก ารล็ อ กดาวน์ (Lock Down ) ต้ องปิ ด
ห้ างสรรพสินค้ าและพื ้นที่เช่าช่วงในไตรมาส 2 แต่บริ ษัทก็สามารถทาผลงานให้ พลิกกลับมาเป็ นกาไรได้
นายกิติพั ฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ ฟิ นเทค จากัด (J FINTECH) ดาเนินธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้ แบรนด์ “J Money” เปิ ดเผยว่า ในครึ่งปี หลังพร้ อมขยายการเติบโตในธุรกิจสิน เชื่อ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายหลังการจับมือเป็ นพันธมิตรดาเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ร่ วมกับ KB
Kookmin Card Co., Ltd ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ให้ บริ การบัตรเครดิตการ์ ด และ สินเชื่อส่วน
บุคคลรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เข้ ามาขยายการเติบโตในประเทศไทย คาดจะสร้ างโอกาสใหม่ๆ และเริ่ มเห็นความ
ชัดเจนในช่วงไตรมาส 3 – 4 ปี นี ้
ล่าสุด ผลประกอบการไตรมาส 2/2563 มีกาไรสุทธิ 5.7 ล้ านบาท มีลกู ค้ าทังรายย่
้
อยและ SME รวมกว่า
120,000 ราย มูลค่าของพอร์ ตสินเชื่ออยู่ที 3,487 ล้ านบาท NPL Ratio ลดลงอยู่ที่ 7.3% ตั ้งเป้ าจะขยายพอร์ ต
สินเชื่อต่อเนื่องโดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุนการอนุมตั ิสินเชื่อในรู ปแบบฟิ นเทคที่ครบวงจร ผ่านการร่ วมมือ
ของบริ ษัทในเครื อ
นายนราธิป วิรุฬห์ ชาตะพันธ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จากัด หรื อ JAYMART
MOBILE ผู้ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริ ม เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มี
ยอดขายกว่า 1,300 ล้ านบาท ลดลงเนื่องจากมีการปิ ดสาขาตามมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่าน
มา เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยการควบคุมต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายอย่างรัดกุม ทาให้
บริ ษัทฯ ยังคงมีกาไรสุทธิอยู่ที่ 8 ล้ านบาท และการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจะส่งผลบวกต่อเนื่องในไตรมาส
3/2563
ตั ้งเป้ าครึ่งปี หลังโตแรงรับปั จจัยบวก 5G และสินค้ าใหม่เปิ ดตัว เป็ นไฮซีซนั่ ธุรกิจ พร้ อมนาสินค้ ากลุม่ แก็ด
เจ็ตและสินค้ าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้ มการเติบโตสูง และอัตรากาไรที่ดี มาขยายผ่านสาขา Jaymart และ Jaymart
ioT มากขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั ณ ครึ่งปี แรก 2563 มีสาขาภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทราว 191 สาขา ควบคู่การรุ กขยาย

ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ ้น โดยตั ้งเป้ าสัดส่วนยอดขายออนไลน์อยู่ที่ 10% ของยอดขายทังหมด
้
รวมถึง การจัด
แคมเปญส่งเสริ มการขายต่างๆ นาเทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุน และแผนการ Synergy ในกลุ่มเสริ มแกร่ง ควบคู่กล
ยุทธ์การบริ หารจัดการภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด หรื อ JVC เปิ ดเผยว่า
บริ ษัทได้ พัฒนาระบบสินเชื่อแบบดิจิทัลที่ไม่มีตวั กลาง JFIN DDLP (Decentralized Digital Lending Platform)
บนเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาตรฐานโลก แล้ ว เสร็ จ และพร้ อมใช้ งานได้ ใ นเดื อ นสิ งหาคม ปี 2562 ซึ่ ง เร็ ว กว่ า
กาหนดการเดิมที่วางไว้ พร้ อมพัฒนาแพลตฟอร์ มใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม เจมาร์ ท และต่อยอดธุรกิจฟิ น
เทคได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
รวมไปถึง การนาเอาแพลตฟอร์ ม ที่ชื่อ JDID มาใช้ งานจริ ง จากที่ผ่านมาเราได้ นาไปใช้ กับระบบ AGM
มาแล้ ว และประสบความสาเร็ จอย่างมากในการพัฒนาแพลตฟอร์ มการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ ระบบ e-KYC
บนมาตรฐานของ NDID Platform และนา e-Voting ผ่านระบบ Blockchain มาใช้ เป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย
ย ้าการเป็ นกลุม่ ผู้นาในเรื่ องของเทคโนโลยีต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ใหม่ๆ ที่เป็ นโอกาส
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