ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2563
JMT ปิ ดดีลซื้อหนีเ้ พิม่ 3 พันลบ. ประเดิม ปี ทองธุรกิจบริหารหนี้
พร้ อมวางงบลงทุน 4.5 - 6 พันลบ. รองรับตลาดหนีด้ ้ อยคุณภาพ

JMT ประเดิมต้ นปี ภาพรวมบริหารหนี้ส่อแววสดใส ประกาศซื้ อหนี้ด้อยคุณภาพแบบไม่ มีหลักประกัน
เข้ าพอร์ ตเกือบ 3,000 ล้ านบาท จากสิ้นปี 2562 ซื้อหนี้เข้ าพอร์ ตได้ เกือบ 29,000 ล้ านบาท โดยใช้ เงินเกือบ 3,400
ล้ านบาท สนับสนุ นพอร์ ตบริ หารหนี้รวม ณ สิ้ นปี 2562 อยู่ที่ราว 174,000 ล้ านบาท ปี นี้วางงบลงทุน 4,500 6,000 ล้ านบาท รับโอกาสซัพพลายหนี้ด้อยคุณภาพ สถาบันการเงินตั้งสารอง และมีโอกาสทยอยขายหนี้ออกมา
เพิ่มขึ้น สนับสนุ น JMT ในฐานะผู้นาธุ รกิจบริ หารหนี้เบอร์ หนึ่งเติ บ โตต่ อ ส่ วนผลงานปี 62 ทาสถิติสูงสุ ด
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ทั้งในแง่ ของการจัดเก็บและกาไรสุ ทธิทาไว้ ที่ 681 ล้านบาท
นายสุ ทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด
(มหาชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยว่า ล่าสุ ด ประกาศปิ ดดีลการซื้ อหนี้ ด้อยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกันเข้า มา
บริ หาร มูลค่ารวมเกือบ 3,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินชั้นนาแห่ งหนึ่ ง สนับสนุนแนวโน้มผลงานปี 2563
และสะท้อนภาพรวมหนี้ ดอ้ ยคุณภาพในระบบยังมีการทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่ อง ด้วยความสามารถในการ
ติดตามและการบริ หารจัดการหนี้ ทาให้ JMT ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ย้ าการเป็ นเบอร์ หนึ่ ง
ภาคเอกชนในธุรกิจบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพรายใหญ่ของประเทศไทย
ขณะที่ในปี นี้ JMT มีความพร้อมในการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง โดยวางงบลงทุนปี 2563 ไว้ที่ 4,500 ล้าน
บาท เพื่อซื้ อหนี้ ท้ งั ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แต่หากมีความต้องการในการขายหนี้ ออกมาเพิ่มขึ้น
ในตลาด บริ ษทั ฯ ก็เตรี ยมวงเงินในการลงทุนไว้ถึง 6,000 ล้านบาท เพื่อพร้อมรับโอกาสในการเติบโต
สาหรับความสาเร็ จ ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีพอร์ ตบริ หารหนี้ รวมกว่า 174,000 ล้านบาท ขณะที่ยอด
จัดเก็บหนี้ ทาได้ดีทะลุเป้ าหมาย และทาสถิติสูงสุ ดได้เป็ นปี ที่ 3 ต่อเนื่อง โดยมียอดจัดเก็บกระแสเงินสดเท่ากับ
3,204 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 33.5 จากปี ที่ ผ่านมา เป็ นผลจากประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บที่ดีข้ ึน และศักยภาพ
ของกองหนี้ ที่บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในช่ วงที่ ผ่านมา ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 681.3 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561
ร้ อยละ 34.8 ซึ่ ง เป็ นยอดก าไรสุ ท ธิ สูง ที่ สุดของบริ ษ ทั ตั้ง แต่ ก่อตั้ง บริ ษ ทั เป็ นปี ที่ 3 ขณะที่ มี รายได้รวมอยู่ที่
2,524.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 35.1
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ซื้ อหนี้ ด้อ ยคุ ณภาพเพิ่ ม ขึ้ นในปี 2562 จ านวน 28,933 ล้านบาท ด้วยงบลงทุ น
3,368 ล้านบาท โดยบริ ษทั ใช้เงินลงทุนซื้ อหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ในสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณาคัดสรรในการเข้าซื้ อหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ โดยคานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหนี้ ด้อยคุณภาพเป็ นส าคัญ และเป็ นผูบ้ ริ หารหนี้ ด้อยคุ ณภาพแบบไม่มี หลักประกันเอกชนอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ กองหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่ซ้ื อเข้ามาในปี 2562 ดังกล่าวนั้น จะทยอยเข้ามาสร้างรายได้และกาไร
ที่ดีต่อเนื่องในปี 2563

ผลประกอบการปี 2562 ที่ผ่านมา ธุ รกิจบริ หารหนี้ และติดตามหนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว JMT เป็ นผูน้ า
สามารถซื้ อหนี้ เข้ามาบริ หารได้อย่างมี คุณภาพ สอดรั บกับสถานการณ์หนี้ ครั วเรื อนในประเทศที่มีระดับหนี้
ครัวเรื อนสู งขึ้นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ประกอบกับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้สถาบันการเงินมีการตั้งสารองหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ ถือเป็ นปัจจัยบวกที่จะทาให้
JMT เดินหน้าขยายพอร์ตบริ หารหนี้ และสร้างรายได้ กาไรอย่างสม่าเสมอ
“โดย JMT มีพอร์ตบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่ องในปี 2561 และในปี 2562 หรื ออยู่ที่
ประมาณ 145,000 ล้านบาท และ 174,000 ล้านบาท ตามลาดับ ขณะที่ในปี นี้ คาดสถานการณ์การซื้ อหนี้ เข้ามา
บริ หารได้ไม่ต่ากว่าปี ที่แล้ว” นายสุ ทธิรักษ์ กล่าวทิ้งท้าย
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