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วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
GCAP ปิ ดงบ Q1/62
ประเมินปล่ อยสินเชื่อใหม่ 1,500 ลบ.ได้ ตามแผน

GCAP ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/62 มีก าไรสุทธิ 8.76 ล้ านบาท เทียบกั บ ไตร
มาสเดียวกันของปี ก่ อน ที่มีกาไรสุ ทธิ 13.24 ล้ านบาท ลดลง 4.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.8
ทั ง้ นี ้ แนวโน้ มปริ ม าณการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ใหม่ ยั งไปได้ ส วยในปี 2562 “นายสเปญ จริ งเข้ า ใจ”
กรรมการผู้จัดการ มั่นใจสินเชื่อใหม่ ปีนี ้ 1,500 ลบ. ทาได้ ตามเป้ าหมาย จากการปล่ อยสินเชื่อเช่ า
ซือ้ ร้ อยละ 75 สินเชื่อส่ วนบุคคลและนิติบุคคลอีกร้ อยละ 25 ส่ วนความคืบหน้ าการจัดตัง้ บริษัท
ร่ วมทุนภายใต้ ช่ ือ "สบายใจมันนี่" ยังเดินหน้ าตามแผน คาดเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ ภายในไตรมาส
3/62
นายสเปญ จริงเข้ าใจ กรรมการผู้จดั การ บริษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรื อ GCAP เปิ ดเผย
ถึง ผลประกอบการของบริ ษัทฯในงวดไตรมาส 1/62 มียอดปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 285 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 4 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่แบ่งเป็ นสินเชื่อเช่าซื ้อร้ อยละ 62 สินเชื่อส่วน
บุคคลและนิติบุคคลร้ อยละ 38 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 83.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13.28 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.81 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมจานวน 70.60 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ ในงวดไตรมาส 1/62 เท่ากับ 8.76 ล้ านบาท ลดลง 4.48 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ
33.80 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 13.24 ล้ านบาท
สาหรับ ประมาณการผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/62 นี ้ คาดว่าจะทาได้ ตามเป้าหมาย โดย
บริ ษัทเห็นความชัดเจนในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสินเชื่อรถแทรกเตอร์ ขณะเดียวกันความ
ต้ องการใช้ สินเชื่อจากลูกค้ ามีการขยายตัวมากขึ ้น ทาให้ บริ ษัทยังคงเดินหน้ าให้ บริ การสิน เชื่อดังกล่าวแก่
ลูกค้ าได้ ตรงตามกลุม่ เป้าหมาย
"ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเป็ นไปตามเป้า จากแนวโน้ มและปริมาณ
ที่ยังมีทิศทางที่ดี ขณะเดียวกันแผนการดาเนินธุรกิจช่วงที่เหลือจากนี ้ บริ ษัทจะเดินหน้ าควบคุมหนีท้ ี่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด โดยการติดตามเจรจาหนี ้สิ นจากลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด
และการใช้ บริษัทบริหารติดตามหนี ้ภายนอกเสริมอีกแรง ทังนี
้ ้ ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ปรับโครงสร้ างและระบบ
การทางานภายในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น คาดว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะผลักดันการดาเนินธุร กิจ
ของบริษัทให้ ดีขึ ้น” นายสเปญ กล่าว

ส่ ว นความคื บ หน้ าการจั ด ตั ง้ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ภายใต้ ชื่ อ "สบายใจมั น นี่ " ร่ ว มกั บ บริ ษั ท 9 F
International Holding PTE. LTD ซึง่ เป็ นบริษัททางการเงินชันน
้ าจากประเทศจีน หลังได้ มีการลงนาม
ร่วมทุนอย่างเป็ นทางการเสร็ จสิ ้นแล้ วเมื่อปลายปี ที่ผ่านมา โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 9F ถือหุ้น
ในสัดส่วน 49% คาดว่าจะเสร็จสิ ้นและสามารถเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ตามแผน
ปี นี ้บริ ษัทตังเป้
้ าปล่อยสินเชื่อที่ 1,500 ล้ านบาท จากปี ก่อนที่ 1,200 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการ
ปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อร้ อยละ 75 สินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบคุ คลอีกร้ อยละ 25 คาดการณ์สดั ส่วนสินเชื่อเช่า
ซื ้อจะเติบโตสูงขึ ้นจากการขยายฐานลูกค้ า อีกทังคู
้ ค่ ้ าในส่วนของเครื่ องจักรกลทางการเกษตรจะออกสินค้ า
ใหม่ ทาให้ บริษัทประเมินทิศทางการขอสินเชื่อเช่าซื ้อจะเพิ่มขึ ้นตามสินค้ าใหม่เช่นกัน
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