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กลุ่มเจมาร์ทต่อจิก๊ซอว์ Synergy กางแผน NPA Ecosystem
นำาโดย JMT บริหารทรัพย์สินรอการขาย NPA เป้ามูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท  

 กลุ่มเจมาร์ท เปิดฉากแผนธุรกจิบริหารทรัพย์รอการขายอย่างเป็นรูปธรรม จาก NPA Ecosystem ของ
กลุ่มบริษัทที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องพึ่งพาร์ทเนอร์ นำาโดย JMT พ่ีใหญ่ในกลุ่มของเจมาร์ท ต่อยอดธุรกจิบริหาร
สินทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์การทำางานร่วมกันแบบ Synergy นำาทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทำาเลเด่น ราคาแข่งขันได้
และมีคุณภาพ ที่มีจำานวนรวมกว่า 500 หลังภายในปีนี ้รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ตอบสนองดีมานด์ของ
ลูกค้า ด้วยราคาบ้านที่จูงใจ หวังช่วยลูกค้าให้เข้าถงึอสังหาฯ มือสอง ทำาเลดี ราคาดี แย้มเปิดแผนกลยุทธ์การ
เข้าสู่ธุรกจิประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ เร็วๆ นี ้เพ่ือสร้าง Ecosystem ของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
พรัอมกับการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้า

นายปิยะ พงษ์อัชฌา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่บริษัท เจ มาร์ท จำากดั (มหาชน) (JMART) เปิดเผยวา่ 
กลุม่เจมาร์ทมีความแข็งแกร่งในธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี มีจดุเดน่ในการผนกึกำาลงัร่วมกนัเพ่ือสร้าง Synergy 
ให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อยา่งโดดเดน่ โดยเฉพาะ บริษัท เจ เอ็ม ที เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จำากดั (มหาชน) (JMT) ดำาเนิน
ธุรกิจหลกัในการซือ้หนีท้ัง้ท่ีมีหลกัประกนั (NPA) และไมมี่หลกัประกนั (NPL) เข้ามาบริหาร ปัจจบุนัมีมลูคา่พอร์ตรวมกนั
กวา่ 2 แสนล้านบาท จงึมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากการผนกึกำาลงัร่วมกนักบับริษัทในเครือ เพ่ือเพิ่มยอดขายทรัพย์สิน
รอการขายในมือออกไป โดยมี บริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จำากดั (มหาชน) (J) เป็นตวัแทนขาย และให้บริการปรับปรุง ดแูล
หลกัทรัพย์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม สำาหรับ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำากดั  (KB J Capital) จะเข้ามาสนบัสนนุทางด้านสิน
เช่ือให้ลกูค้า และ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากดั (JMB) เพิ่มช่องทางการขาย และบริหารสื่อทางการตลาด มัน่ใจ เป็นจดุ
เร่ิมต้นการผนกึกำาลงั เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำาไรได้อยา่งมีนยัสำาคญัในอนาคต และแทบไมมี่ต้นทนุเพิ่ม

อยา่งไรก็ดี JMT ได้ดำาเนินการเร่ืองการตอ่ Ecosystem มาเป็นระยะเวลานานแล้ว รุกขายบ้าน NPA และแก้
ปัญหา NPL ไปแล้วกวา่ 100 หลงั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีทำาให้กำาไรของ JMT เติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จะ
เหน็ได้วา่ กลุม่เจมาร์ท มีพนัธมิตรอยา่งครบครัน ไมต้่องรอเจรจากบัพนัธมิตรใดๆ และรายได้ กำาไร ก็อยูใ่นกลุม่เจมาร์ท 
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีแผนจะใช้เทคโนโลยี เข้ามาพฒันา e-Auction (อีอ๊อกชัน่) รุกการประมลูราคาและการขาย
อสงัหาริมทรัพย์มือสองผา่นระบบออนไลน์  จะเห็นได้วา่ กลุม่บริษัทมีการตอ่จ๊ิกซอว์เพิ่มขึน้เพ่ือขยายโอกาสตอ่ไป น่ีจงึเป็น
เพียงจดุเร่ิมต้นของ NPA Ecosystem และเช่ือมัน่วา่มีความต้องการจากลกูค้ากลุม่ใหญ่จำานวนมาก

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จำากดั 
(มหาชน) (JMT) ผู้นำาในธุรกิจหนีด้้อยคณุภาพภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยถึง การตอ่ยอดในธุรกิจบริหาร
สนิทรัพย์ ด้วยกลยทุธ์การทำางานร่วมกนัแบบ Synergy เพ่ือสร้างโอกาสในการขายอสงัหาริมทรัพย์ในกลุม่ทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ท่ี JMT ประมลูซือ้เข้ามาบริหารอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา ทัง้ประเภท บ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ 
ปัจจบุนั พอร์ต NPA มีอยูใ่นมือแล้วประมาณ 200 หลงั และคาดวา่จะมี 500 หลงั ภายในปีนี ้รวมมลูคา่กวา่ 2,000 ล้าน
บาท  ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทได้จำาหนา่ย NPA ออกไปแล้ว และทำาการปรับโครงสร้างให้กบัลกูค้า ซึง่เป็นสว่นสำาคญัท่ีทำาให้ผล
ประกอบการของ JMT เติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

นายสุพจน์ สิริกุลภสัสร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จำากดั (มหาชน) หรือ J ผู้ เช่ียวชาญ
ในธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นนกัพฒันาและบริหารศนูย์การค้าแบบชมุชน เปิดเผยถึง การตอ่ยอด
ธุรกิจ สร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ สำาหรับการเป็น ตวัแทนขาย (Property Agent) รวมทัง้ เป็นผู้ รับเหมาการปรับปรุงบ้านให้
กบัลกูค้า เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้สินทรัพย์ และทำาให้ลกูค้าสบายใจในการปรับปรุงบ้านกบัผู้ รับเหมาท่ีใกล้ชิด ด้วยความ
เช่ียวชาญของบริษัทฯ ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มาแล้วหลากหลายรูปแบบ รองรับความต้องการจากลกูค้าท่ีใช้อยู่



 

อาศยั สำาหรับคนท่ีมีกำาลงัซือ้จำากดั นอกจากนี ้ยงัมีแผนเข้าซือ้ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในทำาเลท่ีมีศกัยภาพ แล้วนำามา
พฒันาเพ่ือขายทำากำาไรตอ่ หรือให้เช่าตอ่ เพ่ือสร้างกระแสเงินสดท่ีดีให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต 

นายวอนซอค จอ็ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำากดั  (KB J Capital) ภายใต้ บริษัท 
KB Kookmin Card ซึง่เป็นกลุม่บริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านการเงินและบตัรเครดิตจากเกาหลีใต้ ท่ีได้ร่วมลงทนุกบั กลุม่บริษัท เจ
มาร์ท จำากดั (มหาชน) มองเห็นโอกาสสำาหรับสินเช่ือให้แก่ลกูค้าผา่นช่องทาง Synergy ในครัง้นี ้เพ่ือตอกยำา้แผนรุกตลาด 
Personal Loan เต็มกำาลงั สนบัสนนุโอกาสการขยายพอร์ต และการให้บริการภายใต้ NPA Ecosystem ของกลุม่บริษัทได้
อยา่งครบวงจรยิ่งขึน้  

นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากดั มีความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจค้าปลีก และการขาย จะเข้ามาเติมเต็มช่องทางสำาหรับการบริหารสื่อทางการตลาดให้ NPA Ecosystem เพ่ือเพิ่มการ
มองเห็นของลกูค้าในทำาเลท่ีเป็นโอกาส ลกูค้าจะมองเห็นอสงัหาริมทรัพย์ฯ ท่ีมีศกัยภาพมากขึน้ และคาดจะเพิ่มช่อง
ทางการเสนอขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผา่นสาขาของเจมาร์ทอีกช่องทางหนึง่ในอนาคต นอกจากนี ้ยงัมองถึงโอกาส
ขอธุรกิจสมาร์ทโฮม เพิ่มเติมอีกด้วย
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