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วันที่ 22 ตุลาคม 2561

JMT ยำ้ เบอร์ หนึ่งในธุรกิจ ประกำศปิ ดดีลซื้อหนี้เพิม่ อีก 1,000 ล้ำนบำท
JMT ยำ้ ตำแหน่ งเบอร์ หนึ่งผู้ซื้อหนี้มำบริ หำร ประกำศปิ ดดีลซื้ อหนี้ด้อยคุณภำพแบบไม่ มีหลักประกัน
เพิ่มอีก 1 ดีล มูลค่ ำเกือบ 1,000 ล้ ำน หนุ นพอร์ ตบริ หำรหนี้รวมเติบโตรำว 1.4 แสนล้ ำน ขณะที่ รุ กซื้ อหนี้ด้อย
คุ ณ ภำพประเภทมี ห ลั ก ประกั น เข้ ำ มำบริ ห ำรเพิ่ ม ซึ่ งผลงำนเป็ นที่ น่ ำพอใจ ดั น ทั้ งปี 61 เติ บ โต 30% ตำม
เป้ ำหมำย
นำยสุ ทธิ รักษ์ ตรั ยชิ รอำภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส จากัด
(มหาชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยว่า ล่าสุ ด บริ ษทั ฯ ได้ปิดดีลการซื้ อหนี้ ดอ้ ยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกันเข้ามา
บริ หาร มู ลค่ารวมเกื อบ 1,000 ล้านบาท สนับสนุ นแนวโน้มผลงานไตรมาส 4/2561 ของบริ ษทั ฯ คาดเติบโต
โดดเด่น ทานิวไฮรายไตรมาสได้
ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ฯ มี พ อร์ ตบริ หารหนี้ รวมอยู่ที่ ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นหนี้ ด้อย
คุณภาพแบบไม่มีหลักประกัน อาทิ หนี้ สินเชื่อส่ วนบุคคล หนี้ สินเชื่อบัตรเครดิต สะท้อนหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (NonPerforming Loan : NPL) ในประเทศไทยยังเติบโตสู ง ขณะที่ สถาบันการเงิ นต่างทยอยขายหนี้ ออกมาในช่ วง
ปลายปี จานวนมาก
สาหรับแผนการซื้ อหนี้แบบมีหลักประกันเข้ามาบริ หาร บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปรุ กในตลาดดังกล่าวตั้งแต่ปีที่
ผ่านมา เนื่ องจากความแข็งแกร่ งในฐานะ JMT เป็ นผูน้ าธุ รกิจบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพอยูแ่ ล้ว ได้รับความเชื่ อมัน่
จากสถาบันการเงิน มีความเชี่ ยวชาญ และความพร้อมในเรื่ องเงินลงทุน สนับสนุ นแนวโน้มผลงานในวันนี้ เป็ น
ที่น่าพอใจอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม JMT ยังเดินหน้าซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพเข้ามาบริ หารอย่างต่อเนื่ อง และมัน่ ใจว่า งบลงทุนใน
ปี นี้ ที่วางไว้จานวน 4,500 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนปี ก่อนหน้าถึ ง 3 เท่าตัวนั้น จะใช้เงินลงทุนได้ตาม
แผนที่ วางไว้ เพื่อนาไปซื้ อหนี้ แบบไม่หลักประกันราว 1,500 ล้านบาท และหนี้ แบบมี หลักประกันราว 3,000
ล้านบาท เนื่ องจากหนี้ มีหลักประกันใช้เงินลงทุนสู ง แต่ความเสี่ ยงน้อยกว่า และได้รับผลตอบแทนที่ดี ทาให้ผล
การดาเนิ นงานปี นี้ เติบโตกว่า 30% จากปี ก่อนมีรายได้ 1,361.69 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ 396.13 ล้านบาท ภายใน
5 ปี จากนี้ บริ ษฯั วางเป้ าหมายมี พอร์ ตบริ หารหนี้ ด้อยคุ ณภาพรวมแตะ 2 แสนล้านบาท สร้ างการเติบโตอย่าง
มัน่ คงในระยะยาว
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