ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มกราคม 2562
JMT มั่นใจปี 62 โตต่ อ จัดงบซื้อหนีป้ ี นี้ 4.5 พันล้าน
ประเมินกลุ่มแบงก์ ขายเอ็นพีแอลต่ อเนื่องลดค่ าใช้ จ่าย

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส ฉายแววปี 62 โดดเด่ น เดินหน้ าซื้อหนี้จากแบงก์ พาณิชย์ และสถาบัน
การเงินต่ อเนื่อง หลังประเมินตลาดหนี้เสี ยปี นี้ 2.9-3% ของสิ นเชื่ อทั้งระบบ ใกล้เคียงปี ก่ อน พร้ อมวางงบซื้อหนี้
เข้ าพอร์ ต ปี นี้ 4.5 พั น ล้ า นบาท ซึ่ งเป็ นเงิ น ลดทุ น สู งสุ ด เป็ นประวั ติ ก ารณ์ มั่ น ใจซื้ อ หนี้ เพิ่ ม ได้ ต ามแผน ชู
ศักยภาพความเป็ นผู้เชี่ ยวชาญด้ านการบริ หารและจัดเก็บหนี้ ช่ วยกลุ่มแบงก์ ลดต้ นทุนบริ หารจัดการ มั่นใจผล
ประกอบการปี 61 โต 30% ตามเป้ า ส่ วนปี 62 ผลประกอบการจ่ อทุบสถิติ
นายสุ ทธิรักษ์ ตรัยชิ รอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด
(มหาชน) หรื อ JMT ผูใ้ ห้บริ การติดตามเร่ งรัดหนี้ และบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ระดับแนวหน้าของไทย เปิ ดเผย
ถึ ง กลยุท ธ์การดาเนิ นธุ รกิ จหลักในปี 2562 เดิ นหน้าซื้ อหนี้ จากกลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์มาบริ หาร ซึ่ งเป็ นความ
เชี่ ยวชาญหลักของบริ ษทั เบื้ องต้นจัดสรรงบสาหรั บซื้ อหนี้ เสี ย 4,500 ล้านบาท เป็ นวงเงิ นลงทุ นสู งสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ ส่ วนจะสามารถซื้ อหนี้ เข้าพอร์ ตเพิ่มเป็ นมูลค่าเท่าใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั โอกาสและการบริ หารจัดการ
ของบริ ษทั โดยจะมุ่งคานึงถึงความคุม้ ค่าของผลตอบแทนเป็ นหลัก
มองภาพรวมตลาดหนี้ เสี ย (NPL) ของปี 2562 ประเมินว่าอัตราหนี้ เสี ยทั้งระบบน่าจะอยูท่ ี่ 2.9-3% ของ
สิ นเชื่ อทั้งระบบ ใกล้เคียงกับสิ้ นปี 2561 ซึ่ งอยูท่ ี่ 2.97% อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของธนาคารแห่ งประเทศไทย
พบว่า NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องในทุกๆ ปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ฉะนั้น ในเชิ งของสภาพตลาด NPL บริ ษทั ฯ
จึงมัน่ ใจว่าปี 2562 จะสามารถซื้ อหนี้เสี ยเข้าพอร์ ตได้เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมาย
“งบซื้ อหนี้ ในปี 2562 จัดสรรไว้ 4,500 ล้านบาท สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ และเชื่อว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถ
ใช้เงินก้อนนี้ ลงทุนซื้ อหนี้ ได้อย่างคุ ม้ ค่า ภาพรวมหนี้ เสี ยในระบบปี นี้ บริ ษทั ฯ ประเมินคร่ าวๆ ว่าจะอยูท่ ี่ 2.9 3% ใกล้เคียงกับปี ก่อน โดยมองว่าสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลและบัตรเครดิตน่าจะทรงตัวจากปี ก่อน ขณะที่สินเชื่ อเอส
เอ็มอีและที่อยูอ่ าศัยนั้นจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่ งก็ถือเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับบริ ษทั ฯ” นายสุ ทธิรักษ์ กล่าว
นายสุ ท ธิ รัก ษ์ กล่ า วเพิ่ ม ว่า กรณี ที่ มี ค วามกัง วลว่า ผู ป้ ระกอบธุ รกิ จ ซื้ อ หนี้ มาบริ ห ารอาจจะได้รั บ
ผลกระทบหลัง จากกลุ่ ม ธนาคารจะหัน มาบริ ห ารหนี้ เสี ย เอง บริ ษ ทั ฯ ยืน ยัน ว่าไม่ มี ค วามกังวลในประเด็ น
ดังกล่ าว เนื่ องจากกลุ่ ม ธนาคาร มี แผนกการบริ หารจัดการหนี้ เสี ยอยู่ก่อนแล้ว แต่ เป็ นก้อนหนี้ ใหม่ และหนี้
คุณภาพดี ซึ่ งสามารถบริ หารจัดการได้ง่าย และคุ ม้ ค่ากับการลงทุนด้านทรัพยากรของแต่ละธนาคาร อย่างไรก็
ตาม ในส่ ว นของหนี้ เสี ย ที่ เป็ นหนี้ ก้อนเก่ า และมี ค วามยากในการติ ด ตามจัด เก็ บ นั้น ทางธนาคารก็ จะขาย
ทอดตลาดให้กบั ผูซ้ ้ื อหนี้เช่นเดิม ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญลาดับต้นในอุตสาหกรรม

“บริ ษทั ฯ มีความเข้าใจเรื่ องความกังวลที่เกิดขึ้น แต่ตามปกติแบงก์มีการบริ หารหนี้เสี ยเองอยูแ่ ล้ว แต่จะ
มุ่งเน้นไปที่หนี้ ใหม่และหนี้ ที่คุม้ ค่ากับการเข้าไปบริ หารจัดการ ส่ วนหนี้กอ้ นเดิม และหนี้ที่ยากกับการติดตาม ก็
จะขายทอดตลาดมาตามกลไกของอุตสาหกรรม” นายสุ ทธิรักษ์ กล่าว
ในส่ วนของภาพรวมผลประกอบการปี 2562 บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะสร้างสถิติสูงสุ ดครั้งใหม่ จากปี 2561
ที่รายได้จะเติบโต 30% หรื อมีรายได้ประมาณ 1,361 ล้านบาท ตามการซื้ อหนี้ มาบริ หารเพิ่มขึ้ น ขณะที่ สิ้นปี
2561 บริ ษทั ฯ มีพอร์ ตบริ หารหนี้รวมมูลค่าทั้งสิ้ นรวมมากกว่า 135,000 ล้านบาท
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