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JMT มั่นใจธุรกิจบริหารหนีย้ งั คงแข็งแกร่ ง
กระแสเงินสดยังได้ตามเป้ า ตุนเงินสดพร้ อมประมูลหนีต้ ่ อเนื่อง

JMT เผยภาพรวมธุรกิจบริหารหนีด้ ้ อยคุณภาพไตรมาส 1/2563 แข็งแกร่ ง แม้ ในสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 มี
การแพร่ ระบาด เนื่องจากพอร์ ตหนีด้ ้ อยคุณภาพเดิม และหนีด้ ้ อยคุณภาพหใหม่ ที่ซื้อมาในช่ วงครึ่งหลังปี 2562 เริ่มทยอย
จัดเก็บได้ โดย JMT มีพอร์ ตบริหารหนีส้ ะสมในปัจจุบันมากกว่ า 1.77 แสนล้ านบาท และสามารถทยอยรับรู้ รายได้ จาก
กระแสเงินสดได้ อย่ างต่ อเนื่อง ขณะที่แนวโน้ ม NPL มีอตั ราเร่ ง และสถาบันการเงินมีแผนทยอยขายหนีอ้ อกมาเพิม่ สู งขึน้
เป็ นโอกาสในการซื้อหนีเ้ ข้ ามาบริหาร โดยในช่ วง Q2/63 คาดว่าจะมีการประกาศซื้อหนีเ้ ข้ ามาเพิม่ เติมอีก ด้ านสถานการณ์
การจัดเก็บหนีใ้ นช่ วง 2 เดือนแรกของปี นีย้ งั ปกติ ย้ำกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานมีเพียงพอ
นายสุ ทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
หรื อ JMT ผูน้ ำในธุรกิจบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพรายใหญ่ของประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจยังเป็ นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจาก JMT มีพอร์ตบริ หารหนี้ สะสมในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 177,000 ล้านบาท และสามารถทยอยรับรู ้รายได้จากกระแส
เงินสด (Cash collection) ที่สามารถเก็บเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ประเมินในช่วงไตรมาสแรกของปี สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็ นปั จจัยกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจและประชาชนในวงกว้าง บริ ษทั ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด
แม้ภาพรวมไม่ได้กระทบบริ ษทั ฯ โดยตรง JMT ยังสามารถผลิตกระแสเงินสดและสร้างความมัน่ คงของกำไรสุ ทธิได้อย่าง
แข็งแกร่ ง ขณะที่สถานการณ์ในปั จจุบนั มองว่าจะมีแนวโน้ม NPL ในระบบเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้สถาบันการเงินจะมีการ
ทยอยขายหนี้ดอ้ ยคุณภาพออกมามากขึ้น เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ JMT สามารถขยายพอร์ตสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพได้ โดย
JMT เป็ นอันดับหนึ่งในธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์แบบไม่มีหลักประกัน และขยายมายังสิ นทรัพย์แบบมีหลักประกัน ตั้งเป้าปี
นี้วางงบลงทุนซื้ อหนี้เข้ามาบริ หารที่ 4,500 ล้านบาท สู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
“ภาพรวมการจัดเก็บหนี้ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 1/2563 การเก็บเงินสด (Cash collection) ยังเป็ นไปตาม
ปกติ ใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังบริ หารจัดการได้
และในแง่การลงทุนซื้ อหนี้ใหม่ ก่อนหน้านี้ ประกาศปิ ดดีลการซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกันเข้ามาบริ หาร
มูลค่ารวมเกือบ 3,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินชั้นนำแห่งหนึ่ง สะท้อนความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน และเป็ น
สัญญาณว่าปี นี้น่าจะมีหนี้ออกมาจำนวนมาก ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างประมูลเข้าซื้ อหนี้ดอ้ ยคุณภาพในไตรมาส 2/2563 เพิ่ม
เติมอีก วางงบลงทุนทั้งปี ที่สูงขึ้นจากปี ก่อน โดยพิจารณาการซื้ อหนี้ที่มีคุณภาพเข้ามาบริ หารเป็ นสำคัญ”
นายสุ ทธิรักษ์ กล่าว
ด้านธุรกิจประกัน ภายใต้การบริ หารของ บริ ษทั เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อยที่ JMT ถือหุน้ 55%
มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากเบี้ยประกันภัยเติบโตขึ้นและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการตอบรับอย่างท่วมท้นของผลิตภัณฑ์
ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ในการนำเสนอช่องทางการขายของบริ ษทั ในเครื อ ประกอบกับ มองว่าการลดต้นทุนด้วยการ
ปรับพอร์ตที่มีอตั ราส่ วนความเสี ยหาย (Loss ratio) และเพิ่มสิ นค้ากลุ่ม Non-motor ที่อตั รากำไรดีกว่าเพิ่มขึ้น เป็ นอีกปั จจัย
เสริ มความแข็งแกร่ งให้ JMT ปี นี้
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