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วันที่ 9 ตุลาคม 2561
JMT ปิ ดดีลซื้อหนีเ้ พิม่ 5,000 ลบ. ตอกยำ้ Q4/61 นิวไฮ

JMT ยักษ์ ใหญ่ ธุรกิจบริ หำรหนี้ด้อยคุณภำพ มั่นใจ ผลงำนครึ่งปี หลังท็อปฟอร์ ม ประกำศปิ ดบิ๊กดีลซื้อ
หนีเ้ พิม่ อีก 2 ดีลรวด มูลค่ ำ 5 พันลบ. เพิม่ จำกสั ปดำห์ ก่อนหน้ ำประกำศปิ ดดีลซื้อหนีไ้ ปแล้ว 5 ดีล ตอกยำ้ ผลงำน
Q4/61 ทำนิ ว ไฮ “สุ ทธิ รัก ษ์ ตรั ยชิ รอำภรณ์ ” ซี อีโอ เผย ภำพรวมหนี้ด้ อ ยคุ ณภำพในประเทศยัง เติ บ โตสู ง
JMT วำงงบลงทุนซื้ อหนี้ในปี นี้ไว้ ที่ 4.5 พันลบ. คำดใช้ ได้ ตำมเป้ ำ เน้ นซื้อหนี้มีคุณภำพ เพื่อผลตอบแทนกำไร
ที่ ดี แถมอวดควำมสำมำรถในกำรจั ด เก็ บ ดี เ ยี่ ย ม เตรี ย มตั ด ต้ น ทุ น กองหนี้ ห มดเพิ่ ม หนุ น ผลงำนปี 61
โต 30% ได้ ตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ ส่ วนปี 62 ส่ อแววสวยต่ อเนื่อง
นำยสุ ทธิรักษ์ ตรั ยชิ รอำภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด
(มหาชน) (JMT) ผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การติดตามเร่ งรัดหนี้ บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ
เปิ ดเผยถึง แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่ งปี หลังจะเติบโตกว่าครึ่ งปี แรก จากภาพรวมสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ใ นระบบยัง คงเติ บ โต (Non-Performing Loan : NPL) สถาบันการเงิ นต่ า งมี แผนขายหนี้ ออกมาอย่ า ง
ต่อเนื่ อง เป็ นโอกาสของ JMT ให้ได้รับอานิ สงส์ ดงั กล่าว โดยบริ ษทั ฯ วางงบลงทุนปี นี้ ไว้ที่ 4.5 พันล้านบาท
สาหรับซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันเข้ามาบริ หาร ในช่วงครึ่ งปี แรกใช้เงินลงทุน
ไปแล้วประมาณ 1.3 พันล้านบาท และมีพอร์ ตบริ หารหนี้รวมอยูท่ ี่ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท
ล่าสุ ด บริ ษทั ฯ ประกาศปิ ดบิ๊กดีลซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพเข้ามาบริ หารเพิม่ จานวน 2 ดีลรวด มูลค่ารวมกว่า 5
พันล้านบาท เพิ่มจากสัปดาห์ ก่อนหน้าที่ ประกาศปิ ดดี ลซื้ อหนี้ ไปแล้ว 5 ดี ล ตอกย้ าผลประกอบการในช่ วง
ไตรมาส 4/2561 จะทานิ วไฮ เป็ นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี นี้ และอยูร่ ะหว่างเจรจาเพื่อซื้ อหนี้ มาบริ หารเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่ องอีก โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ สนับสนุ นพอร์ ตบริ หารหนี้ รวมสิ้ นปี สะสมเพิ่มมาก
ขึ้น และคาดว่าผลประกอบการในปี 2561 จะสามารถทาสถิติสูงสุ ดใหม่ต่อเนื่ องทั้งรายได้และกาไร ตั้งเป้ าหมาย
เติบโต 30% จากปี ก่อนมีรายได้ 1,361.69 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ 396.13 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ความสามารถในการจัดเก็บหนี้ (Cash Collection) อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่าเป้าหมายของบริ ษทั
ฯ รายได้จากการเรี ยกเก็บหนี้ จากลู กหนี้ ที่รับซื้ อเติบโต กระแสเงิ นสดรั บเพิ่มขึ้ น เป็ นผลบวกทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถตัดต้นทุนเงินลงทุนได้เร็ วกว่าเดิม เนื่ องจากฐานลูกหนี้ ที่รับซื้ อสู งขึ้น เป็ นตัวสะท้อนหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่
บริ ษทั ฯ ซื้ อเข้ามาบริ หาร ซึ่งบริ ษทั ฯ พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นสาคัญ

“ปี นี้ JMT ตั้งเป้ าใช้เงิ นลงทุนซื้ อหนี้ มาบริ หาร 4.5 พันล้านบาท ซึ่ งถื อเป็ นตัวเลขที่สูงกว่าปี ก่อนมาก
เพราะเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของหนี้ ดอ้ ยคุณภาพในระบบ ขณะที่ หนี้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อมา เราให้ความสาคัญใน
เรื่ องคุ ณภาพมากกว่าจานวน เพื่อการเติบโตของกาไรเป็ นสาคัญ โดยปั จจุบนั JMT ซื้ อหนี้ มาบริ หารแล้ว 127
กอง ตัดต้นทุนหมดแล้ว 40 กอง และเตรี ยมตัดต้นทุนให้หมดเพิ่มอีกในปี 2561 สนับสนุนความสามารถในการ
ทากาไรปี นี้ และในปี หน้า จึงมัน่ ใจผลงานปี 2562 จะเติบโตแรงต่อเนื่องจากปี นี้ได้” นายสุ ทธิ รักษ์ กล่าว
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