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วันที่ 13 สิ งหาคม 2562

GCAP โชว์ผลงานครึ่งปี 62 กาไรโต 16% จ่ ายปันผลระหว่างกาล 0.07 บาท/หุ้น
คาดแนวโน้ ม H2/62 ผลงานสวย หลังกระจายพอร์ ตสิ นเชื่ อ-เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่
GCAP ประกาศผลประกอบการครึ่งปี แรกปี 62 มีกาไรสุ ทธิ 31 ลบ. โตกว่ า 16% มีรายได้ รวม 174
ลบ. เพิ่มขึน้ 19% โดยมียอดการปล่ อยสิ นเชื่ อใหม่ รวมจานวน 552 ลบ. เพิ่มขึน้ 5% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน ในปี 2562 บริษัทได้ มีผลิตภัณฑ์ ใหม่ คือ สบายใจแฟ็ คเตอริง และในเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา ได้ มีผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพิม่ ขึน้ อีก 1 ผลิตภัณฑ์ คือ สบายใจขายฝากสิ “สเปญ จริงเข้ าใจ” กรรมการผู้จัดการ คาดแนวโน้ มครึ่งปี
หลังฟอร์ มสวย หนุนสิ นเชื่ อใหม่ ท้งั ปี 62 ทาได้ ตามเป้ าหมาย 1,500 ลบ. จากกลยุทธ์ กระจายพอร์ ตสิ นเชื่ อได้
หลากหลาย ควบคู่กับกลยุทธ์ การติดตามหนี้ คงเป้ าคุม NPL สิ้ นปี นี้ไม่ เกิน 5% บอร์ ดใจดี ไฟเขียวจ่ ายปั น
ผลระหว่ างกาลหุ้ นละ 0.07 บ. กาหนดจ่ าย วันที่ 6 กันยายน 2562 นี้ ขณะที่ ล่ าสุ ดธปท.อนุ มัติใบอนุ ญาต
สิ นเชื่ อส่ วนบุคคลใหม่ ให้ บริ ษัทร่ วมทุน 9Fภายใต้ ชื่อ "สบายใจมันนี่" เตรียมเปิ ดตัวผลิต ภัณฑ์ ใหม่ ในช่ วง
ไตรมาส 3 ปี นีต้ ามแผน
นายสเปญ จริ งเข้าใจ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรื อ GCAP เปิ ดเผยถึง
ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในงวด 6 เดื อนแรกของปี 2562 (1 มกราคม - 30 มิ ถุ นายน 2562) มียอดการ
ปล่ อยสิ น เชื่ อใหม่ รวมจานวน 552 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 5% จากงวดเดี ย วกันของปี ก่ อนที่ มี ยอดการปล่ อย
สิ นเชื่อ 524 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการปล่อยสิ นเชื่อใหม่ของ GCAP แบ่งเป็ นสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ 62% และสิ นเชื่อ
ส่ วนบุคคลและนิติบุคคล 38%
ในงวด 6 เดื อนแรกของปี นี้ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีรายได้รวมจานวน 146 ล้านบาท มี กาไรสุ ทธิ 31 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 16% เมื่อปรี ยบเทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 27 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของรายได้รวม
นอกจากนี้ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผล
การดาเนิ นงานในงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท โดยกาหนดรายชื่ อผูท้ ี่มี
สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล (Record Date) วัน ที่ 27 สิ งหาคม 2562 และก ำหนดจ่ ำ ยปั น ผลวัน ที่ 6
กันยำยน 2562 นี้
“กลยุทธ์ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้พยายามกระจายประเภทของสิ นเชื่ อไม่ให้กระจุกตัว เพื่อลดความเสี่ ยง
แต่ขณะนี้ เรามีสินเชื่อสบายใจอันดามัน เป็ นสิ นเชื่ อเช่าซื้ อเครื่ องจักรเรื อและสิ นเชื่อในการซ่ อมบารุ ง สาหรับ
ธุ รกิ จเรื อท่องเที่ยว เข้ามาช่วยเสริ มรายได้ รวมถึงสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ล่าสุ ด

บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จแฟ็ คตอริ ง เป็ นประเภทสิ นเชื่ อที่เหมาะกับกิ จการที่มีลูกหนี้ การค้าไป
ขายให้ ก ับ บริ ษ ัท ที่ ท าแฟ็ คตอริ ง เพื่ อ น าเงิ น มาหมุ น เวีย นใช้จ่ายในกิ จการระยะเวลาอัน สั้ น เป็ นการน า
บัญชี ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ครบกาหนดวันรับเงิน มาหมุนเป็ นเงินลงทุนก่อน เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เข้ามา
เสริ มรายได้ของบริ ษทั ให้เติบโตแข็งแกร่ งในอนาคต” นายสเปญ กล่าว
สาหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2562 คาดว่าจะเติบโตดีกว่าในช่วงครึ่ งปี
แรกที่ ผ่านมา หลังจากที่ บริ ษทั ได้เดิ นหน้าขยายตลาดสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อ ผ่านการเพิ่มพันธมิ ตรทางธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคธุ รกิจท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันแผนการดาเนิ นธุ รกิจช่วงที่เหลือจากนี้ บริ ษทั จะเดินหน้าควบคุม
หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) ให้เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด โดยการติดตามเจรจาหนี้ สินจากลู กค้าอย่าง
ใกล้ชิดและการใช้บริ ษทั บริ หารติดตามหนี้ ภายนอกเสริ มอีกแรง ทั้งนี้ ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้ าง
และระบบการทางานภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คาดว่าการปรับปรุ งดังกล่ าวจะผลักดันการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้ดีข้ ึน
สาหรับปี นี้ ยงั คงตั้งเป้ าควบคุ มหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) ให้ไม่เกิ น 5% ภายในสิ้ นปี นี้ โดย
ไตรมาส 2/2562 มี หนี้ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้อยู่ที่ 8% ลดลงจากไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 14% และตั้งเป้ าปล่อย
สิ นเชื่อใหม่ปีนี้ ที่ 1,500 ล้านบาท จากปี ก่อนอยูท่ ี่ 1,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นการปล่อยสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ 75%
สิ นเชื่ อส่ วนบุ คคลและนิ ติบุคคลอี กร้ อยละ 25% คาดการณ์ สัดส่ วนสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อจะเติบโตสู งขึ้ นจากการ
ขยายฐานลูกค้า อีกทั้งคู่คา้ ในส่ วนของเครื่ องจักรกลทางการเกษตรจะออกสิ นค้าใหม่ ทาให้บริ ษทั ประเมิน
ทิศทางการขอสิ นเชื่อเช่าซื้ อจะเพิ่มขึ้นตามสิ นค้าใหม่เช่นกัน
ส่ วนความคื บ หน้ า การจัด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ภายใต้ ชื่ อ "สบายใจมั น นี่ " ร่ ว มกั บ บริ ษั ท 9F
International Holding PTE. LTD ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ทางการเงิ นชั้นนาจากประเทศจีน หลังได้มีการลงนามร่ วม
ทุนอย่างเป็ นทางการเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อปลายปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน 51% และ 9F ถือหุ ้นใน
สัดส่ วน 49% ขณะนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุ มตั ิไลเซนส์ สินเชื่ อส่ วนบุ คคลใหม่ ในนาม
บริ ษทั ร่ วมทุนแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ตามแผน
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