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ที ่IR64/001       

25 กุมภำพันธ์ 2564 

 

เรื่อง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประจ ำ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้

ดังนี ้

 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และปัจจัยส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 

สถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวม 

 ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ได้รับผลกระทบจำกสถำนะกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับประเทศไทย รัฐบำลไทยประกำศมำตรกำรล็อคดำวน์ในช่วงปลำยไตรมำส 

1/2563 ซึ่งท ำให้ธุรกิจหลำยๆ ธุรกิจต้องหยุดชะงักตำมนโยบำยดังกล่ำว โดยเฉพำะธุรกิจภำคบริกำร กำรท่องเที่ยว ซึ่ง

ได้รับผลกระทบอย่ำงมำก เนื่องจำก กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศหรือ กำรเดินทำงภำยในประเทศไม่สำมำรถด ำเนินได้

อย่ำงปกติ เนื่องจำก มีมำตรกำรกำรกักตัวเพื่อลดกำรแพร่ระบำด ทั้งนี้ จำกข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมำณกำรณ์

ว่ำระบบเศรษฐกิจไทย จะมีกำรหดตัวร้อยละ 6.1 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นในปี 2564 นี้ เนื่องจำกมำตรกำรของภำครัฐที่

พยุงสภำวะกำรบริโภคของประเทศไว้  

 

สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม และปริมำณหนี้ด้อยคุณภำพในตลำด 

 เป็นที่ทรำบกันอย่ำงดีว่ำในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้ควำมเปรำะบำงของสภำวะหนี้สิน

ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจำกสภำวะกำรจ้ำงงำนที่หดตัวลง และในบำงธุรกิจต้องปิดตัวลง ท ำให้มีแนวโน้มของหนี้สินภำค

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จำกข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คำดกำรณ์ว่ำ ด้วยสภำนกำรณ์กำรหดตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด จะยอดคงค้ำงหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลท ำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของ

ไทยเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี ที่ระดับร้อยละ 88 - 90 ต่อจีดีพี ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำว มี

โอกำสท ำให้ปริมำณหนี้ด้อยคุณภำพในระบบเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำรัฐบำล และธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้

ออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม สถำนะกำรณ์ดังกล่ำวย่อมมีผลกระทบต่อ

ปริมำณหนี้ด้อยคุณภำพให้เพิ่มขึ้นในที่สุด ซึ่งจำกข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ สิ้นไตรมำส 3/2563 พบว่ำ 

ปริมำณสินเชื่อที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้นั้น เพิ่มสูงขึ้นไปที่ระดับ 508,513 ล้ำนบำท แล้วหรืออยู่ที่ประมำณร้อยละ 

3% ของประมำณสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย์ทั้งหมด  

 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณหนี้ด้อยคุณภำพดังกล่ำว เปิดโอกำสให้กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มีควำมพร้อมใน

ระบบงำน เงินลงทุน สำมำรถเข้ำมำเป็นกลไก ในกำรคืนลูกหนี้ที่ประสบปัญหำทำงกำรเงินให้ มีเครดิตกลับมำเป็นปกติ 

เพื่อเข้ำสู่ในระบบกำรเงินอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่ง บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) เป็นหนี่งในบริษัท

บริหำรสินทรัพย์ที่จะเข้ำมำช่วยต่อ Ecosystem ให้กับระบบกำรเงินในประเทศไทย 

 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และจุดเด่นทำงด้ำนกำรด ำเนินงำน 

2563 ที่ผ่ำนมำแม้ว่ำสถำนะกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด 2019 จะท ำให้เศรษฐกิจมีกำรหดตัว

แต่ด้วย กำรปรับกลยุทธ์ของกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรที่มองถึงควำมเสี่ยงในด้ำนเศรษฐกิจไว้ ท ำให้บริษัทสำมำรถมี

ผลกำรด ำเนินงำนที่เติบโตแบบก้ำวกระโดดได้ บริษัทยังคง มั่นใจว่ำบริษัทเป็นผู้น ำอันดับ 1 ของประเทศ ในด้ำนผลกำร

ด ำเนินงำนในธุรกิจบริหำรหนี้ส ำหรับหนี้ด้อยคุณภำพประเภทไม่มีหลักประกัน (Unsecure Loan)  



  

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563   หน้ำ 3/7 

Management Discussion and Analysis 2020                JMT 

290 

396 

506 

681 

1,047 

2559 2560 2561 2562 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส ำหรับปี 2563 ที่ผ่ำนมำถือเป็นปีที่บริษัทมีผล

กำรด ำเนินงำนที่ดี และท ำสถิติสู งสุดได้ เ ป็นปีที่  4 

ต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนกำรจัดเก็บที่มียอดจัดเก็บกระแสเงิน

สดเท่ำกับ 3,704 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 15 จำกปีที่

ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นผลจำกประสิทธิภำพกำรจัดเก็บที่ดีขึ้น 

และศักยภำพของกองหนี้ที่บริษัทได้เข้ำลงทุนในช่วงที่

ผ่ำนมำ ทั้งนี้ บริษัทมีก ำไรสุทธิ 1,047 ล้ำนบำท เติบโต

จำกปี 2562 ร้อยละ 54 ซึ่งเป็นยอดก ำไรสุทธิสูงที่สุด

ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นปีที่ 4  

ในด้ำนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 ส ำหรับธุรกิจ

กำรบริหำรหนี้ด้อยคุณภำพ บริษัทซื้อหนี้ด้อยคุณภำพ

ได้ เท่ำกับ 32,561 ล้ำนบำท ด้วยงบลงทุน 3,516 ล้ำน

บำท โดยบริษัทใช้เงินลงทุนซื้อทั้งหนี้ด้อยคุณภำพที่มี

หลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทพิจำรณำคัด

สรรในกำรเข้ำซื้ อหนี้ด้อยคุณภำพ โดยค ำนึง ถึง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหนี้ด้อยคุณภำพเป็น

ส ำคัญ เพื่อจะสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเป็น

ผู้บริหำรหนี้ด้อยคุณภำพแบบไม่มีหลักประกันเอกชน

อันดับ 1 ของประเทศ  

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนรำยได้และผลก ำไร 

 

  2562 2563 กำรเปลีย่นแปลง 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 363.7 14.4% 362.1 11.44% -1.6 -0.4% 

รำยได้ดอกเบ้ีย และเงินปันผล 1,294.50 51.3% 1,726.5 54.1% 432.0 33.4% 

ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ 655.7 26.0% 902.9 28.3% 247.2 37.7% 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย 210.6 8.3% 199.2 6.2% -11.4 -5.4% 

รำยไดร้วม 2,524.60 100.0% 3,190.8 100.0% 666.2 26.4% 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 875.4 34.7% 870.3 27.3% -5.1 -0.6% 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,413.0 56.0% 2,157.8 67.6% 744.8 52.7% 

รำยได้อื่น 11.8 0.5% 16.1 0.5% 4.3 36.4% 

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 394.1 15.6% 441.1 13.8% 47.0 11.9% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1045 41.4% 1,523.6 47.8% 478.6 45.8% 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 206.2 8.2% 313.9 9.8% 107.7 52.2% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผู้ถอืหุน้บรษิทัฯ 681.4 27.0% 1,047.0 32.8% 365.6 53.7% 

 

กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนรำยได้ 

 รำยได้รวมของบริษัทในปี 2563 เท่ำกับ 3,190.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.4 ทั้งนี้สำเหตุเกิดจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของรำยได้ดังต่อไปนี้ 

1. รำยได้ดอกเบ้ีย และเงินปันผล และก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ ในปี 2563 เท่ำกับ 1,726.5

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 เท่ำกับ 432 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 โดยเป็นผลจำกประสิทธิภำพ

ก ำไรสทุธ ิ2559 – 2563  (ลบ.) 

เตบิโตจำกปทีี่ผำ่นมำ  

รอ้ยละ  54 
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ในกำรจัดเก็บ และคุณภำพของหนี้ด้อยคุณภำพที่บริษัทได้รับซื้อมำเพิ่มในช่วงปีที่ผ่ำนมำ โดยรำยได้

ดอกเบ้ีย และเงินปันผล และก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ คิดเป็นร้อยละ 82.4  ของรำยได้รวม 

ทั้งหมด โดยจะสังเกตได้ว่ำก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นรำยได้ในส่วนของกองหนี้ด้อย

คุณภำพที่ตัดมูลค่ำเงินลงทุนครบแล้วเพิ่มขึ้นสูงมำก เนื่องจำก มูลค่ำของกองหนี้ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอย่ำงมี

นัยส ำคัญในช่วงปี 2562 - 2563 ที่ผ่ำนมำ 

2. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ (รำยได้ในส่วนธุรกิจรับจ้ำงติดตำมหนี้) ในปี 2563 เท่ำกับ 362.1 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี 2562 เท่ำกับ 1.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.4 โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตำมหนี้สินคิดเป็น

ร้อยละ 11.4 ของรำยได้รวมทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกันปีที่ผ่ำนมำ 

3. รำยได้จำกกำรรับประกันภัย ในปี 2563 เท่ำกับ 199.2 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อย เนื่องจำก บริษัทย่อย บมจ.

เจพี ประกันภัย มีกำรควบคุมกำรขำยประกัน และบริหำรพอร์ตประกันให้มีคุณภำพมำกขึ้น 

 

กำรวิเครำะห์ด้ำนต้นทุนกำรให้บริกำร และก ำไรขั้นต้น 

ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำร 870.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 5.1 ล้ำนบำทหรือ

ลดลงร้อยละ 0.6 โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคคลกรที่ลดลง อันเนื่องมำจำกกำรกำรใช้เทคโนโลยีที่ในด้ำนกำรจัดเก็บ

เพิ่มขึ้น และค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลง เนื่องจำกกำรควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับได้ดี 

ส ำหรับอัตรำก ำไรขั้นต้นในงบกำรเงินรวม พบว่ำในปี 2563 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 2,157.8 ล้ำนบำท ซึ่ง

บริษัทสำมำรถท ำอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกงบกำรเงินรวมได้เท่ำกับร้อยละ 67.63 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่ผ่ำนมำ สะท้อน

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนที่ดีขึ้น 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี 2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 441.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 47 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

11.9 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น คือ ค่ำพนักงำนที่เพิ่มขึ้น และกำรตั้งส ำรองของหน้ีสูญ 

 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน ในปี 2563 เท่ำกับ 313.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 107.7 ล้ำน

บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกหนี้สินของบริษัทในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญคือ หุ้นกู้ซึ่งกู้มำเพื่อซื้อหนี้ด้อย

คุณภำพจำกสถำบันกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำ 

 

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินรวม ในปี 2563 เท่ำกับ 1,047 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 เท่ำกับ 365.6 

ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 ซึ่งคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 32.81 ซึ่งเป็นก ำไรสุทธิสูงสุด  
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

  ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 กำรเปลีย่นแปลง 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 316.7 3.1% 976.1 6.84% 659.4 208.2% 

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 207.6 2.1% 222.4 1.56% 14.8 7.1% 

เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้คำดว่ำจะ

ได้รับช ำระภำยใน 1 ปี 

387.4 3.8% 338.9 2.37% -48.5 -12.5% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 83.8 0.8% 78.9 0.55% -4.9 -5.9% 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,924.8 19.0% 3,833.8 26.87% 1,909.0 99.2% 

เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้คำดว่ำจะ

ได้รับเกินกว่ำ 1 ปี 
7,533.2 74.3% 9,495.1 66.54% 1,961.9 26.0% 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 134.0 1.3% 0 0.00% -134 -100.0% 

ค่ำควำมนิยม 273.8 2.7% 273.8 1.92% 0 0.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 32.0 0.32% 8.8 0.06% -23.2 -72.5% 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 8,217.0 81.0% 10,436.6 73.1% 2,219.6 27.0% 

รวมสนิทรพัย ์  10,141.7  100.0% 14,270.4 100.0% 4,128.7 40.7% 

หนี้สินหมุนเวียน 3,654.8 54.5% 2,577.6 30.3% -1,077.2 -29.5% 

หุ้นกู้ 2,762.2 41.2% 5,674.2 66.6% 2,912.0 105.4% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,053.6 45.5% 5,938.3 69.7% 2,884.7 94.5% 

รวมหนีส้ิน 6,708.4 66.2% 8,515.9 59.7% 1,807.5 26.9% 

รวมสว่นผุถ้ือหุน้ 3,433.3 33.9% 5,754.5 40.3% 2,321.2 67.6% 

 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,270.4 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,833.8 ล้ำน

บำท คิดเป็นร้อยละ 26.9 ของสินทรัพย์รวม โดยรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสด และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน 10,436.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.1 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 

4,128.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.71 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือ เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้คำดว่ำจะได้รับเกินกว่ำ 1 

ปี ซึ่งเป็นส่วนของหนี้ด้อยคุณภำพที่บริษัทได้รับซื้อจำกสถำบันกำรเงินในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำ 

 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 8,515.9 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,807.5 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 26.94 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส ำคัญในปี 2563 คือ สินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ้น และหุ้นกู้ 

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 

2563 อยู่ที่ 1.48 และ 1.25 เท่ำ ตำมล ำดับ  
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สภำพคล่อง 

 ในปี 2563 บริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 650.2 ล้ำนบำท โดยแยกเป็น

รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

    

2562 2563  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (1,435.8) (1,860.5)  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  (73.2) (147.4)  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 1,134.5 2,658.2  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (375.5) 650.2  

 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 1,860.5

ล้ำนบำท เป็นกำรใช้ไปเพื่อกำรซื้อหนี้เข้ำมำบริหำร  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 147.4 ล้ำนบำท 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ำยส ำหรับกำรซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟ์ทแวร์  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำ มำจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงิน 2,658.2

ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหลักเกิดจำกได้รับกระแสเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้  

 

 

ปัจจัยและแผนกำรด ำเนินงำนที่จะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 บริษัทยังคงต้ังเป้ำหมำยในกำรเติบโตผลประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องปี 2564 นี้ โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำร

ด ำเนินงำนในอนำคต มีดังต่อไปนี้ 

 

ปัจจัยภำยนอก ปัจจัยภำยในบรษิทั 

เชงิบวก 

 สภำพตลำดหนี้ด้อยคุณภำพจำกสถำบันกำรเงิน ที่มี

โอกำสของหนี้ด้อยคุณภำพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบ

จำกสถำนกำรณ์โควิด 19  

 

 

เชงิบวก 

 ควำมพร้อมในด้ำนระบบงำน และพนักงำน และสำขำที่มี

ทั่วประเทศ กว่ำ 26 สำขำ 

 กำรใช้เทคโนโลยีมำกขึ้นในกระบวนกำรกำรจัดเก็บ 

 กองหนี้ด้อยคุณภำพที่มีสัดส่วนของกองหนี้ที่ตัดมูลค่ำ

เงินลงทุนครบแล้ว จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 นี ้

 ควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุนในกำรเข้ำซื้อหนี้ด้อย

คุณภำพ โดยในปี 2564 นี้บริษัทคำดว่ำจะได้รับเงิน

แปลงสภำพจำก JMT-W2 เต็มจ ำนวน ซึ่งจำกจ ำนวน 

JMT-W2 คงเหลือบริษัทจะได้กระแสเงินสดอีกประมำณ 

ภำยในกลำงปี 2564 นี้ ท ำให้อัตรำส่วนทำงกำรเงิน และ

มีกระแสเงินสดเพียงพอในกำรซื้อหนี้ด้อยคุณภำพ ซึ่ง

เป็นกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบริษัทที่รองรับไว้ 

 

 

เชงิลบ 

 ด้วยสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อำจท ำให้บริษัทมีกระแส

เงินสดที่ชะลอตัวในบำงอุตสำหกรรมบ้ำง  
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