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ท่ี IR62/008       

 

9 สิงหำคม 2562 

 

เรื่อง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 

3/2562 เม่ือวันท่ี 9 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประจ ำไตรมำส 2 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562  ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุป

ได้ดังน้ี 

 

จุดเด่นของผลกำรด ำเนินงำน และภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลก ำไรสุทธิรำยไตรมำสเตบิโตต่อเนื่อง โดยเปน็สถิติก ำไรรำยไตรมำสสูงที่สุดเป็นไตรมำสที่ 6 อย่ำง

ต่อเนื่องนับจำกปี 2561 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนที่ด ี

 บริษัทมียอดจัดเก็บในไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 706 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ และส ำหรับรอบ 6 เดือน บริษัทมียอดจัดเก็บช่วงครึ่งปีแรกเท่ำกับ 1,414 ล้ำน

บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ซ่ึงกำรจัดเก็บดังกล่ำวอยู่ในระดับ

ใกล้เคียงกับไตรมำส 1/2562 ที่ผ่ำนมำ และเป็นไปตำมแผนด ำเนินงำนที่วำงไว้ 

 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรซ้ือหนี้รวม 1,235 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำพอร์ตหนี้ด้อยคุณภำพรวม 

ณ ส้ินสุดไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 148,091 ล้ำนบำท เป็นผู้น ำอันดับหนึ่งในด้ำนพอร์ตหนี้ด้อย

คุณภำพของประเทศในด้ำนหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 

 

โดยผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ ำไตรมำส 2 ปี 2562 งบกำรเงินรวมมีก ำไรสุทธิ 148.5 

ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำส 2 ปี 2561 ร้อยละ 23.9 คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 25.3 ส ำหรับ ผลกำร

ด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบกำรเงินรวม งวด 6 เดือน ปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 293.0 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน

จำก งวด 6 เดือน ปี 2561 ร้อยละ 24.2 คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 25.9 เน่ืองจำก บริษัทมีรำยได้จำกกำรเรียก

เก็บหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีรับซื้อมำกข้ึน ท้ังน้ี รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รำยละเอียดดังน้ี 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

(ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงย่อ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

  Q2/2561 Q2/2562 %เปลีย่นแปลง 

 

6M/2561 6M/2562 % เปลีย่นแปลง 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตำมหนีส้ิน        65.4           91.8  40.3% 

 

      124.1       181.8  46.5% 

รำยได้จำกกำรเรียกเก็บหนี้จำกลกูหนีท้ี่รับซื้อ      350.7         448.7  27.9% 

 

       691.7        867.7  25.5% 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย         32.6           45.1  38.5% 

 

         32.6         82.4  152.9% 

รวมรำยได ้      449.0         586.1  30.5% 

 

       849.1     1,132.9  33.4% 
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  Q2/2561 Q2/2562 %เปลีย่นแปลง 

 

6M/2561 6M/2562 % เปลีย่นแปลง 

ต้นทุนกำรให้บริกำร     (155.9)     (229.2) 47.0% 

 

    (307.5)     (426.4) 38.7% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย       (22.2)       (59.6) 168.1% 

 

       (22.2)      (92.2) 314.6% 

ก ำไรขั้นต้น       270.9         297.3  9.8% 

 

      519.3       614.2  18.3% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร       (83.9)        (93.0) 10.8% 

 

    (146.1)     (187.4) 28.3% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน       190.4         217.7  14.4% 

 

      377.5       452.2  19.8% 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน       (30.6)       (45.4) 48.4% 

 

      (58.3)      (86.5) 48.3% 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้      (39.3)      (35.1) -10.7% 

 

      (82.5)       (86.8) 5.2% 

ก ำไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทั  119.9         148.5  23.9% 

 

       236.0      293.0  24.2% 

 

รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีรำยได้รวม ประจ ำไตรมำส 2 ปี 2562 เท่ำกับ 586.1 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ  

137.1 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ 30.5 ในขณะท่ีรำยได้รวม งวด 6 เดือน เท่ำกับ 1,132.9 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 283.8 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.4 โดยรำยละเอียดของกำรเปลี่ยนแปลงของ

รำยได้มีดังต่อไปน้ี 

1. รำยได้กำรบริกำรติดตำมหน้ีสิน และรำยได้อื่น ในไตรมำส 2 เท่ำกับ 91.8 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 26.4  ล้ำนบำท 

หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ 40.3 และส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ำกับ 181.8 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 57.7 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 46.5 จำกปีท่ีผ่ำนมำ  

2. รำยได้จำกกำรเรียกเกบ็หน้ีจำกลูกหน้ีท่ีรับซือ้ เท่ำกับ 448.7 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 97.9 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนใน

อัตรำร้อยละ 27.9 และส ำหรับงวด 6 เดือนปี 2562 เท่ำกับ  867.7 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนเท่ำกับ 176.1 ล้ำนบำท

หรือร้อยละ 25.5 จำกช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บหน้ีท่ีรับซื้อดีข้ึน ท้ังน้ี 

รำยได้จำกกำรเรียกเก็บหน้ีท่ีรับซื้อ คิดเป็นร้อยละ 76.6 ของรำยได้รวมท้ังหมดของบริษัท  

3. รำยได้จำกกำรรับประกันภัย ส ำหรับไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 45.1 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีท่ี

ผ่ำนมำ ร้อยละ 38.5 และส ำหรับงวด 6 เดือนปี 2562 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจประกันภัย เท่ำกับ 82.4 ล้ำน

บำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.9 โดยเป็นผลจำกท่ีบริษัทสำมำรถขยำยธุรกิจในส่วนประกันภัยได้เพ่ิมข้ึน 

 

กำรเติบโตของรำยได้รวมในช่วง 6 เดือนปี 2562 น้ันถือว่ำยังสอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรเติบโตของรำยได้ท่ี

ได้ต้ังเป้ำหมำยไว้ โดยในช่วงไตรมำส 3 และ 4 บริษัทจะมีกองหน้ีด้อยคุณภำพท่ีตัดมูลค่ำเงินลงทุนครบ ซึ่งจะท ำให้ทิศ

ทำงกำรเติบโตของรำยได้ในไตรมำส 3 และ 4 จะเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 

 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรประจ ำไตรมำส 2 ปี 2562 เท่ำกับ 229.2 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 73.3 ล้ำนบำท หรือ

เพ่ิมข้ึน ในอัตรำร้อยละ 47.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหน้ำ และส ำหรับงวด 6 เดือนปี 2562 บริษัทฯ 

มีต้นทุนกำรให้บริกำรเท่ำกับ 426.4 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 118.9 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.7 ซึ่งต้นทุนกำรให้บริกำร

ส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจำกกำรเพ่ิมของผลตอบแทนของพนักงำนตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจติดตำมหน้ี และบริษัทมี

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย เทำกับ 59.6 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีกอ่นหน้ำ ร้อยละ 168.1 ซึ่งเป็น

ผลจำกกำรขยำยกำรด ำเนินงำนในส่วนงำนธุรกิจประกันภัยของบริษัท 
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ก ำไรขั้นต้น 

 บริษัทฯ มีก ำไรข้ันต้น ตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2562 เท่ำกับ 297.3 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 26.4 

ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ 9.8 ในขณะท่ีก ำไรข้ันต้น ตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ำกับ 

614.2  ล้ำนบำท โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ 54.2 ท้ังน้ี หำกแยกค ำนวณสัดส่วนของก ำไรข้ันต้นในส่วน

ของธุรกิจบริหำรหน้ีด้อยคุณภำพจะมีอัตรำก ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ 59.4  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ประจ ำไตรมำส 2 ปี 2562 เท่ำกับ 93.0 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 9.1 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 10.8 และส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร งวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ำกับ 187.4 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 41.3 ล้ำน

บำทหรือร้อยละ 28.3 เน่ืองจำก ค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยธุรกิจติดตำมหน้ี 

 

สรุปฐำนะกำรเงิน 

 

สินทรัพย์ 

 ณ สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 9,634.0 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 

1,270.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.2 เน่ืองจำก บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรออกหุ้นกู้ 

และมีกองหน้ีด้อยคุณภำพท่ีบริษัทได้ซื้อเพ่ิมในช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่ำนมำ 

 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ำกับ 6,353.3 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 

1,456.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.7 เน่ืองจำก เจ้ำหน้ีกำรค้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรซื้อหน้ีด้อยคุณภำพ และบริษัทมีกำรออกหุ้น

กู้ เพ่ิมข้ึนในไตรมำส 2 ท่ีผ่ำนมำ ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 3,280.7 ล้ำนบำท ลดลง 186.1 ล้ำนบำท จำก ณ สิ้น

ปี 2561 ซึ่งเป็นผลจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจำกส่วนของก ำไรสะสม ท้ังน้ี บริษ้ทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกับ 1.94 เท่ำ 

ในขณะท่ีอัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อทุน เท่ำกับ 1.08 เท่ำ  

  

   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 

        (นำยวงศกร  กิตติตระกูลกำล) 
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