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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

JMT โตทะลุแนวต้ าน Q3/63 กำไรสุทธิ 283 ล้ านบาท พุ่ง 49%
ยืนหนึ่งบริษัทบริหารสินทรั พย์ ท่ มี ีอัตราการเติบโตสูง
JMT แจ้ งผลงาน Q3/63 คว้ ากำไรโตแรง อยู่ท่ กี ว่ า 283 ล้ านบาท พุ่ง 49% หนุนงวด 9 เดือน อยู่ท่ ี
เกือบ 717 ล้ านบาท ทะยานโต 49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน และโตกว่ าปี 62 ทัง้ ปี ที่ 681.4
ล้ านบาท อวดยอดจัดเก็บโตต่ อเนื่อง พิสูจน์ ฝีมือทีมบริหารในการบริหารจัดการแม้ ในช่ วงวิกฤต และการ
ตัดต้ นทุนกองหนีด้ ้ อยคุณภาพเพิ่มเติมในช่ วงปลาย Q2/63 หนุนกำไรในงวดนี ้ ดัน JMT ขึน้ แท่ นผู้นำบริ ษัท
ในกลุ่ม AMC ที่มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิท่ โี ดดเด่ น โดยปั จจุบัน มีพอร์ ตหนีร้ วม 195,545 ล้ าน
บาท
นายสุทธิรักษ์ ตรั ยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จำกัด (มห
าชน) หรื อ JMT เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิอยูท่ ี่ 283 ล้ านบาท เติบโต 49.3% จากช่วง
เดียวกันปี ก่อน สนับสนุนกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 อยูท่ ี่ 716.9 ล้ านบาท เติบโต 48.5% จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน และมากกว่ากำไรสุทธิทงปี
ั ้ 2562 ซึง่ อยูท่ ี่ 681.4 ล้ านบาทเรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทมีอตั รากำไรสุทธิที่
เติบโตขึ ้นอยูท่ ี่ระดับ 36%
ส่วนรายได้ รวมงวดไตรมาส 3/2563 อยูท่ ี่ 783.5 ล้ านบาท เติบโต 13.3% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน และงวด 9
เดือนแรก ปี 2563 อยูท่ ี่ 2,310.4 ล้ านบาท เติบโต 25.8% เนื่องจาก รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างติดตามหนี ้เพิ่มขึ ้น และ
ความโดดเด่นในธุรกิจซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพเข้ ามาบริ หาร โดย JMT มียอดจัดเก็บหนี ้ที่เติบโตต่อเนื่อง ในไตรมาส
3/2563 โดยมียอดจัดเก็บกระแสเงินสด 985 ล้ านบาท เติบโต 5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
นอกจากนี ้ JMT มีพอร์ ตหนี ้ด้ อยคุณภาพที่ตดั มูลค่าเงินลงทุนครบเต็มจำนวน (Fully Amortized) เพิ่มเติมใน
ช่วงปลายไตรมาส 2/2563 ทำให้ บริ ษัทสามารถรับรู้รายได้ ได้ เต็มที่ ซึง่ ปั จจุบนั มีกองหนี ้ที่ตดั ต้ นทุนทังหมดรวม
้
ประมาณ 43,000 ล้ านบาทแล้ ว และยังสามารถจัดเก็บหนี ้ดังกล่าวได้ ตอ่ เนื่อง ทังนี
้ ้ รอบ 9 เดือนที่ผ่านมาบริ ษัทมีการ
ลงทุนซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพแล้ ว 2,524 ล้ านบาท ทำให้ มีพอร์ ตสินเชื่อด้ อยคุณภาพรวม 195,545 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็ นหนี ้ด้ อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกัน
"ความสำเร็ จในครัง้ นี ้ สะท้ อนความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพของ JMT ทำให้ กำไรงวด 9
เดือนแรกของเราเติบโตกว่าปี ที่แล้ วทังปี
้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และถือเป็ นการเติบโตในระดับสูงอย่างโดดเด่นในกลุม่
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ Asset Management Company (AMC) ย้ำ JMT เป็ นเบอร์ หนึง่ ในการบริ หารหนี ้แบบไม่มีหลัก
ประกันรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ" นายสุทธิรักษ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา จากข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าหนี ้ด้ อยคุณภาพในส่วนของหนี ้ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคของผู้บริ โภค ปรับตัวสูงไปอยูท่ ี่ระดับ 152,000 ล้ านบาท ในช่วงปลายไตรมาส 2/2563 ซึง่ เป็ น
ไปตามสภาวะหนี ้สินครัวเรื อนที่ปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เป็ นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดย
บริ ษัทมองว่ามีโอกาสอีกมากที่จะร่วมเป็ นพันธมิตรกับสถาบันการเงิน และช่วยอุตสาหกรรมการเงินของประเทศ ใน
การปรับโครงสรัางหนี ้ เพื่อคืนลูกค้ าที่มีศกั ยภาพทางด้ านการเงิน มีเครดิตที่ดี จึงตังเป้
้ าเพิ่มการลงทุนสำหรับใช้ ซื ้อหนี ้
ในปี นี ้เป็ น 5,000 - 6,000 ล้ านบาท รองรับการซื ้อหนี ้ในระบบที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ JMT มีฐานทุนที่แข็งแกร่งและมองว่า ใน
ไตรมาส 4/2563 จะยังเป็ นอีกไตรมาสที่ดีของบริ ษัทฯ ได้
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