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GCAP อวดผลงาน 9 เดือน ก าไรโต 41% 
ลัน่ปลายปีผลงานหรู รับฤดูกาลเกบ็เกีย่ว 

  

GCAP ประกาศผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2561 มีก าไรสุทธิ 34 ล้าน เติบโต 41% เทียบกับ

งวดเดียวกันปีก่อน ที่มีก าไรสุทธิ 24 ล้านบาท และมีรายได้รวม 223 ล้าน เพิ่มขึน้ 67%โดยมียอดการปล่อย

สินเช่ือใหม่รวม 843 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30% จากงวดเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ 

การเติบโตของยอดปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถแทรคเตอร์ของ นิว ฮอลแลนด์  “สเปญ จริงเข้าใจ” กรรมการ

ผู้จัดการ คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/61 จะเติบโตสูงสุด  

 นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู ้จ ัดการ บริษัท จี  แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู ้
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมถึงให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล และ
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ เปิดเผยถึง ผลประกอบการของบริษทัฯในงวด 9 เดือนแรกปี 2561 (1 ม.ค.-30 ก.ย.) มี
ยอดการปล่อยสินเช่ือใหม่รวม 843  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมียอดการปล่อย
สินเช่ือใหม่ 648 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ เน่ืองจากการเติบโตของยอด
ปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถแทรคเตอร์ของ นิว ฮอลแลนด์ ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษทั ซีเอ็นเอช อินดสั
เทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือใหม่แบ่งเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือ 73%  และสินเช่ือส่วน
บุคคลและนิติบุคคล 27%  
 ในงวด 9 เดือนปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 223 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 90 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 
67% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 133 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิในงวด 9 เดือน
แรกของปีน้ี  เท่ากบั 34 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 41%  เม่ือปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 24 ล้านบาท เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของรายไดร้วม ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มข้ึน 26 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 39 ลา้นบาท  
 “ผลประกอบการท่ีออกมาเป็นท่ีน่าพอใจทั้งรายไดแ้ละก าไร แต่บริษทัฯ ยงัมีความทา้ทายในการ
บริหาร NPL การติดตามหน้ี ซ่ึงก็ได้มีการปรับทีมเพื่อเขา้แก้ปัญหาแล้วตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา 
รวมทั้งตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เพื่อช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด
ไถ่ถอน และเพื่อรองรับการปล่อยสินเช่ือของบริษทั” นายสเปญ กล่าว 
 
 
 
 



 

 

 ทั้งน้ีกลยุทธ์ท่ีผ่านมาบริษทัไดพ้ยายามกระจายประเภทของสินเช่ือให้ไม่กระจุกตวั เพื่อไม่ให้การ
รับรู้รายไดก้ระจุกตวั จากเดิมท่ีรายไดม้กัจะกระจุกในไตรมาส 4  ซ่ึงเป็นช่วงเก็บเก่ียวของเกษตรกร โดย
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีสินเช่ือสบายใจอนัดามนั เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรเรือและสินเช่ือในการซ่อมบ ารุง 
ส าหรับธุรกิจเรือท่องเท่ียว เขา้มาช่วยเสริมรายไดใ้นช่วงกลางปี รวมถึงสินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงไดรั้บการตอบ
รับเป็นอยา่งดี  

ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/2561 คาดว่าจะเป็นไตรมาสท่ีดีท่ีสุดของปี 
เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูเก็บเก่ียวของภาคการเกษตร และปีน้ีปัญหาภยัแลง้ไม่รุนแรงเหมือนท่ีผา่นมา นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดข้ยายตลาดสินเช่ือเช่าซ้ือผ่านการเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร และภาคธุรกิจท่องเท่ียว ใหมี้ความหลากหลาย ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน  

“การบริหารจดัการหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) คาดวา่จะปรับตวัลงมาอยูท่ี่ระดบั 3.1% จากส้ินปี 
2560 อยูท่ี่ 3.5% จากการเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ และบริษทัจะใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยพิจารณาเครดิต
ของลูกคา้ นอกจากน้ีในช่วงไตรมาส 2/2561 ท่ีผา่นมา เรามีการตั้งทีมงานพิเศษเพื่อเขา้มาจดัการหน้ีโดยตรง
ในแต่ละเซ็คเตอร์ของธุรกิจ มีทีมงานโฟกสัและรายงานผล ซ่ึงบริษทัจะยึดตวัเลข NPL ณ ส้ิน 31 ธ.ค. เป็น
ตวัตั้ง เน่ืองจากช่วงทุกๆ ไตรมาส 4 เงินส ารองหน้ีท่ีตั้งไปส่วนใหญ่จะถูกดึงกลบัมาบนัทึกเป็นก าไร จากการ
ท่ีลูกหน้ีน าเงินมาช าระหน้ีเป็นจ านวนมากในไตรมาสดงักล่าว ซ่ึงเป็นฤดูเก็บเก่ียวของเกษตรกร”  นายสเปญ 
กล่าว 

ทั้งน้ี สัดส่วนการปล่อยสินเช่ือใหม่ของบริษทัฯ ยงัคงรุกธุรกิจปล่อยสินเช่ือภาคการเกษตรในสัดส่วน 
60-70%  เน่ืองจากปัจจุบนัเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีหลากหลายประเภทมากข้ึน ส่วนท่ีเหลือเป็นสินเช่ือ
ส่วนบุคคล ซ่ึงบริษทัจะเนน้ปล่อยสินเช่ือบุคคลมากข้ึน แต่จะพิจารณาปล่อยวงเงินไม่เกินคนละ 5 ลา้นบาท 
โดยจะเนน้ปล่อยสินเช่ือใน 4 ผลิตภณัฑ์หลกั ไดแ้ก่ สินเช่ือสบายใจตลาดคลองเตย สินเช่ือสบายใจตลาดปัฐ
วกิรณ์  สินเช่ือสบายใจอนัดามนั และเตรียมเปิดสินเช่ือสบายใจตลาดไท ภายในปีน้ี  
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