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วันที่ 2 ตุลาคม 2561
JMT ปิ ดดีลซือ้ หนี ้ 5 ดีลรวด พร้ อมตัง้ J COLLECTION CENTER
เพิ่มยอดเก็บ-ลดต้ นทุน หนุ นการเติบโต 30%

กลุ่มเจมาร์ ท ชูแผนซินเนอร์ ย่ ีภาคต่ อ ประกาศเปิ ดตัว J COLLECTION CENTER ศูนย์ รวมการ
บริ หารหนี ข้ องกลุ่ มบริ ษัท นาโดย JMT จับมื อ JAM, JFINTECH และ SG CAPITAL รวมพลังบุ คลากร
กว่ า 3,000 ราย กาหนดกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนีข้ องกลุ่มบริ ษัทให้ แข็งแกร่ ง ยิ่งขึน้ อีก
ทั ้ง คาดว่ าจะท าให้ แผนการตั ้ง ส ารองและลดต้ นทุ น ได้ อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ส่ งผลดี ต่ อก าไร ด้ าน
“ปิ ยะ พงษ์ อัชฌา” รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร JMART เผย เราเป็ นที่หนึ่งในธุรกิจบริ หารหนีอ้ ยู่แล้ ว
กลยุ ท ธ์ นี ้ นั บ เป็ นการเตรี ย มพร้ อมเพื่ อ ขยายการการเติ บ โตอย่ า งมั่ นคง ไร้ กั ง วล IFRS9 ที่ เตรี ย ม
ประกาศใช้ ออกมาอย่ างเป็ นทางการ ขณะที่ JMT เตรี ยมประกาศปิ ดดีลซือ้ หนี ้ 5 ดีล หนุ นผลงานปี นี ้
นิวไฮ โต 30% ตามเป้ า
นายปิ ยะ พงษ์ อัชฌา รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน) (JMART) เปิ ดเผย
ว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท จั ด ตั ง้ ศู น ย์ ร วมการบริ ห ารหนี ้ ภายใต้ ชื่ อ “J COLLECTION CENTER” ผนึ ก ก าลั ง ในการ
ใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ทัง้ ด้ านบุคลากร และกาหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี ้ของ
กลุ่มบริ ษัทให้ มีป ระสิท ธิ ภ าพยิ่ งขึน้ เข้ าถึงลูกค้ าได้ เพิ่ มขึน้ รวดเร็ ว และลดต้ นทุน การบริ หารจัดการได้ อย่างมี
นัยสาคัญ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต ด้ วยบุคลลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในกลุม่ บริ ษัท
โดยมีบริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) (JMT) ในฐานะผู้นาธุรกิจบริ หารหนีด้ ้ อย
คุณภาพรายใหญ่สดุ ของประเทศไทย, บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ เจ จากัด (JAM) (เป็ นบริ ษัทย่อยของ JMT), บริ ษัท
เจ ฟิ นเทค จ ากัด (J FINTECH) ดาเนิ น ธุรกิ จให้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อส่วนบุคคล และบริ ษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด
(SG Capital) ดาเนิ น ธุรกิ จบริ การให้ สินเชื่อ โดยเฉพาะสิน เชื่ อเช่าซือ้ (เป็ นบริ ษัทย่อยของ SINGER) มีจานวน
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องรวมกัน 3,000 ราย ซึง่ เป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญและการดาเนินธุรกิจในแนวทางเดียวกัน มาร่ วม
กันต่อยอดความสาเร็ จให้ ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะทาให้ การตังส
้ ารองหนี ล้ ดลง สามารถจัดเก็บหนีท้ ี่ตงั ้
สารองไว้ ได้ มากขึ ้น และคาดว่าจะทาให้ กลุม่ บริ ษัท สามารถลดต้ นทุนในเรื่ องการบริ หารจัดการหนี ้ได้ ราว 20-30%
สนับสนุนการเติบโตให้ ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และส่งผลดีตอ่ กาไร
ทั ง้ นี ้ JMT มี ส าขาเพื่ อ รองรั บ การให้ บริ การลู ก ค้ าในธุ ร กิ จ บริ ห ารหนี จ้ านวน 25 แห่ ง ขณ ะที่
บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (SINGER) มีสาขาอยู่ทั่วประเทศราว 200 แห่ง สนับสนุนให้ กลุ่ม
บริ ษัทสามารถขยายการให้ บริ การในสาขาดังกล่าว เพื่อเป็ นจุดให้ คาปรึกษาและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ เพิ่มขึ ้น
“ปั จ จุบัน ภายในกลุ่ม บริ ษัท มีที มบริ ห ารและพนัก งานด้ านการบริ ห ารหนี แ้ ละติด ตามหนี ร้ วมกัน กว่า
3,000 ราย นับเป็ นจานวนที่สามารถนามาขยายผลการเติบโตได้ อีกมาก เป็ นที่มาของการจัดตังศู
้ นย์การบริ หารหนี ้
ขึน้ มา เพื่ อให้ สามารถสะท้ อนผลประกอบการออกมาได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ จากการพัฒนากลยุทธ์ ร่วมกัน
สามารถลดการตังส
้ ารอง และลดต้ นทุน โดยมี JMT เป็ นผู้นาในธุรกิจนี ้อยู่แล้ ว และมีความสามารถในการจัดเก็บ
หนีไ้ ด้ อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด ขณะที่ SINGER มีการตลาดเชิงรุ ก มีสาขากระจายอยู่จานวนมาก และทีมงาน

ขายที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าต่างจังหวัดได้ ทวั่ ประเทศ นี่คือจุดแข็งที่คนอื่นไม่มี ซึง่ จะสามารถนามาสนับสนุน
การเติบโตภายในกลุม่ เจมาร์ ท และเป็ นอีกกลยุทธ์ในการให้ บริ การลูกค้ าของเราให้ ดียิ่งขึ ้น” นายปิ ยะ กล่าว
นายสุ ทธิรักษ์ ตรั ยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด
(มหาชน) (JMT) กล่าวเสริ มว่า นอกเหนือจากการบริ หารจัดการภายในที่ดี บริ ษัทฯ ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายผลประกอบการ
ในปี 2561 นี ้ คาดท าสถิ ต ใหม่ ต่ อ เนื่ อ งทั ง้ รายได้ และก าไร เตรี ย มงบลงทุ น ในช่ ว งที่ เหลื อ ของปี ไว้ อี ก
3.2 พันล้ านบาท เพื่อซื ้อหนีด้ ้ อยคุณภาพมาบริ หารเพิ่ม ทัง้ หนีแ้ บบไม่มีหลักประกัน และหนี ม้ ีหลักประกัน จาก
ครึ่ งปี แรกใช้ งบลงทุนในการเข้ าซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพมาบริ หารแล้ วกว่า 1.3 พันล้ านบาท ในครึ่ งปี หลัง บริ ษัทฯ ได้
ปิ ดดีลซื ้อหนีไ้ ปแล้ ว 5 ดีลรวด และอยู่ระหว่างเดินหน้ าเจรจากับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องอีก โดยคาดว่า จะ
สนับสนุนให้ สิ ้นปี นี ้ JMT มีพอร์ ตบริ หารหนี ้รวมกันอยู่ที่ 1.7 แสนล้ านบาท จากปั จจุบนั อยู่ที่ 1.3 แสนล้ านบาท ผล
ประกอบการเติบโตตามเป้าอีก 30% จากปี ก่อนมีรายได้ 1,361.69 ล้ านบาท
สาหรับกลยุทธ์ การเติบโตของ JMT ในช่วงต่อจากนี ้ จะเป็ นการเติบโตทังแนวราบ
้
ซึง่ ก็คือธุรกิจเดิม และ
แนวตรง คือธุรกิ จ ใหม่ เข้ ามาเสริ มความแข็งแกร่ งอย่างมีนัย สาคัญ โดยเฉพาะ บริ ษัท เจพี ประกัน ภัย จากัด
(มหาชน) ที่ บริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วน 55% เข้ ามารุ กตลาด Insure Tech สามารถขยายการเติบโตจากการ
ซินเนอร์ ยี่ภายในกลุ่มเจมาร์ ทซึง่ มีฐานลูกค้ ารวมกันกว่า 7 ล้ านราย เริ่ มนาผลิตภัณฑ์ ประกันรู ปแบบใหม่ออกสู่
ตลาดมากขึ ้น สนับสนุน JMT ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ เติบโตได้ อย่างมีนยั สาคัญ
“ในธุ ร กิ จ การซื อ้ หนี ด้ ้ อยคุ ณ ภาพเข้ ามาบริ ห าร เราไม่ ไ ด้ ม องที่ มู ล ค่ า หนี ท้ ี่ ซื อ้ มาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
แต่ตวั หลักเลยคือ Cash Collection การซื ้อหนี ้ได้ เยอะ ไม่ได้ เป็ นตัวบอกถึงรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ตัวเลขมูลค่าหนี ้ที่ซื ้อ
มา อาจไม่ใช่คาตอบของการเติบโตเสมอไป ซึ่งกลยุทธ์ ของ JMT เราประเมิณการลงทุนเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าที่สดุ การจัดตังศู
้ นย์ J COLLECTION CENTER ก็เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการตังส
้ ารองตามกฏของแบงค์
ชาติ รวมทัง้ มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 เพราะหากมีการกาหนดใช้ บริ ษัทฯ ได้ ควบคุมความเสี่ยงในเรื่ องนี ้ไว้ เป็ น
อย่างดีอยู่แล้ ว ทัง้ นี ้ ปั จจุบัน JMT ซื ้อหนีม้ าบริ หารแล้ วจานวน 127 กอง ตัดต้ นทุนไปแล้ ว 40 กอง สะท้ อนการ
บริ หารจัดการและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุทธิรักษ์ กล่าว
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