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กลุ่มเจมาร์ ทต่ อจิก๊ ซอว์ Synergy กางแผน NPA Ecosystem
นำโดย JMT บริหารทรั พย์ สินรอการขาย NPA เป้ ามูลค่ ากว่ า 2 พันล้ านบาท
กลุ่มเจมาร์ ท เปิ ดฉากแผนธุรกิจบริหารทรั พย์ รอการขายอย่ างเป็ นรู ปธรรม จาก NPA Ecosystem ของ
กลุ่มบริษัทที่มีอยู่แล้ ว ไม่ ต้องพึ่งพาร์ ทเนอร์ นำโดย JMT พี่ใหญ่ ในกลุ่มของเจมาร์ ท ต่ อยอดธุรกิจบริหาร
สินทรั พย์ ด้ วยกลยุทธ์ การทำงานร่ วมกันแบบ Synergy นำทรั พย์ สินรอการขาย (NPA) ทำเลเด่ น ราคาแข่ งขันได้
และมีคุณภาพ ที่มีจำนวนรวมกว่ า 500 หลังภายในปี นี ้ รวมมูลค่ ากว่ า 2,000 ล้ านบาท ตอบสนองดีมานด์ ของ
ลูกค้ า ด้ วยราคาบ้ านที่จูงใจ หวังช่ วยลูกค้ าให้ เข้ าถึงอสังหาฯ มือสอง ทำเลดี ราคาดี แย้ มเปิ ดแผนกลยุทธ์ การ
เข้ าสู่ธุรกิจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ฯ เร็วๆ นี ้ เพื่อสร้ าง Ecosystem ของการบริหารสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ
พรัอมกับการปล่ อยสินเชื่อให้ กับลูกค้ า
นายปิ ยะ พงษ์ อัชฌา รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ บริ ษัท เจ มาร์ ท จำกัด (มหาชน) (JMART) เปิ ดเผยว่า
กลุม่ เจมาร์ ทมีความแข็งแกร่งในธุรกิจค้ าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี มีจดุ เด่นในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสร้ าง Synergy
ให้ ธุรกิจมีการเติบโตได้ อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะ บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) ดำเนิน
ธุรกิจหลักในการซื ้อหนี ้ทังที
้ ่มีหลักประกัน (NPA) และไม่มีหลักประกัน (NPL) เข้ ามาบริ หาร ปั จจุบนั มีมลู ค่าพอร์ ตรวมกัน
กว่า 2 แสนล้ านบาท จึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากการผนึกกำลังร่วมกันกับบริ ษัทในเครื อ เพื่อเพิ่มยอดขายทรัพย์สิน
รอการขายในมือออกไป โดยมี บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) เป็ นตัวแทนขาย และให้ บริ การปรับปรุง ดูแล
หลักทรัพย์ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม สำหรับ บริษัท เคบี เจ แคปปิ ตอล จำกัด (KB J Capital) จะเข้ ามาสนับสนุนทางด้ านสิน
เชื่อให้ ลกู ค้ า และ บริษัท เจมาร์ ท โมบาย จำกัด (JMB) เพิ่มช่องทางการขาย และบริ หารสื่อทางการตลาด มัน่ ใจ เป็ นจุด
เริ่มต้ นการผนึกกำลัง เพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ และกำไรได้ อย่างมีนยั สำคัญในอนาคต และแทบไม่มีต้นทุนเพิ่ม
อย่างไรก็ดี JMT ได้ ดำเนินการเรื่ องการต่อ Ecosystem มาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว รุกขายบ้ าน NPA และแก้
ปั ญหา NPL ไปแล้ วกว่า 100 หลัง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทำให้ กำไรของ JMT เติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา จะ
เห็นได้ วา่ กลุม่ เจมาร์ ท มีพนั ธมิตรอย่างครบครัน ไม่ต้องรอเจรจากับพันธมิตรใดๆ และรายได้ กำไร ก็อยูใ่ นกลุม่ เจมาร์ ท
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ มีแผนจะใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาพัฒนา e-Auction (อีอ๊อกชัน่ ) รุกการประมูลราคาและการขาย
อสังหาริ มทรัพย์มือสองผ่านระบบออนไลน์ จะเห็นได้ วา่ กลุม่ บริ ษัทมีการต่อจิ๊กซอว์เพิ่มขึ ้นเพื่อขยายโอกาสต่อไป นี่จงึ เป็ น
เพียงจุดเริ่ มต้ นของ NPA Ecosystem และเชื่อมัน่ ว่ามีความต้ องการจากลูกค้ ากลุม่ ใหญ่จำนวนมาก
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จำกัด
(มหาชน) (JMT) ผู้นำในธุรกิจหนี ้ด้ อยคุณภาพภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เปิ ดเผยถึง การต่อยอดในธุรกิจบริ หาร
สินทรัพย์ ด้ วยกลยุทธ์การทำงานร่วมกันแบบ Synergy เพื่อสร้ างโอกาสในการขายอสังหาริ มทรัพย์ในกลุม่ ทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ที่ JMT ประมูลซื ้อเข้ ามาบริหารอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา ทังประเภท
้
บ้ าน คอนโด และอาคารพาณิชย์
ปั จจุบนั พอร์ ต NPA มีอยูใ่ นมือแล้ วประมาณ 200 หลัง และคาดว่าจะมี 500 หลัง ภายในปี นี ้ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้ าน
บาท ซึง่ ที่ผา่ นมาบริษัทได้ จำหน่าย NPA ออกไปแล้ ว และทำการปรับโครงสร้ างให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ เป็ นส่วนสำคัญที่ทำให้ ผล
ประกอบการของ JMT เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรื อ J ผู้เชี่ยวชาญ
ในธุรกิจพื ้นที่เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นนักพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าแบบชุมชน เปิ ดเผยถึง การต่อยอด
ธุรกิจ สร้ างรายได้ ให้ กบั บริษัทฯ สำหรับการเป็ น ตัวแทนขาย (Property Agent) รวมทัง้ เป็ นผู้รับเหมาการปรับปรุงบ้ านให้
กับลูกค้ า เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ สินทรัพย์ และทำให้ ลกู ค้ าสบายใจในการปรับปรุงบ้ านกับผู้รับเหมาที่ใกล้ ชิด ด้ วยความ
เชี่ยวชาญของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้ วหลากหลายรูปแบบ รองรับความต้ องการจากลูกค้ าที่ใช้ อยู่

อาศัย สำหรับคนที่มีกำลังซื ้อจำกัด นอกจากนี ้ ยังมีแผนเข้ าซื ้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในทำเลที่มีศกั ยภาพ แล้ วนำมา
พัฒนาเพื่อขายทำกำไรต่อ หรื อให้ เช่าต่อ เพื่อสร้ างกระแสเงินสดที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ ในอนาคต
นายวอนซอค จ็อง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท เคบี เจ แคปปิ ตอล จำกัด (KB J Capital) ภายใต้ บริ ษัท
KB Kookmin Card ซึง่ เป็ นกลุม่ บริษัทยักษ์ ใหญ่ด้านการเงินและบัตรเครดิตจากเกาหลีใต้ ที่ได้ ร่วมลงทุนกับ กลุม่ บริ ษัท เจ
มาร์ ท จำกัด (มหาชน) มองเห็นโอกาสสำหรับสินเชื่อให้ แก่ลกู ค้ าผ่านช่องทาง Synergy ในครัง้ นี ้ เพื่อตอกย้ำแผนรุกตลาด
Personal Loan เต็มกำลัง สนับสนุนโอกาสการขยายพอร์ ต และการให้ บริ การภายใต้ NPA Ecosystem ของกลุม่ บริ ษัทได้
อย่างครบวงจรยิ่งขึ ้น
นายนราธิป วิรุฬห์ ชาตะพันธ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจค้ าปลีก และการขาย จะเข้ ามาเติมเต็มช่องทางสำหรับการบริ หารสื่อทางการตลาดให้ NPA Ecosystem เพื่อเพิ่มการ
มองเห็นของลูกค้ าในทำเลที่เป็ นโอกาส ลูกค้ าจะมองเห็นอสังหาริ มทรัพย์ฯ ที่มีศกั ยภาพมากขึ ้น และคาดจะเพิ่มช่อง
ทางการเสนอขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านสาขาของเจมาร์ ทอีกช่องทางหนึง่ ในอนาคต นอกจากนี ้ ยังมองถึงโอกาส
ขอธุรกิจสมาร์ ทโฮม เพิ่มเติมอีกด้ วย
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