
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                     วนัที ่13 สิงหาคม 2562 
 
                GCAP โชว์ผลงานคร่ึงปี 62 ก าไรโต 16% จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.07 บาท/หุ้น 
              คาดแนวโน้ม H2/62 ผลงานสวย หลงักระจายพอร์ตสินเช่ือ-เปิดตัวผลติภัณฑ์ใหม่ 
 
 GCAP ประกาศผลประกอบการคร่ึงปีแรกปี 62 มีก าไรสุทธิ 31 ลบ. โตกว่า 16% มีรายได้รวม 174 
ลบ. เพิ่มขึน้ 19%  โดยมียอดการปล่อยสินเช่ือใหม่รวมจ านวน 552 ลบ. เพิ่มขึน้ 5% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน ในปี 2562 บริษัทได้มีผลติภัณฑ์ใหม่ คือ สบายใจแฟ็คเตอริง และในเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีผลิตภัณฑ์
ใหม่เพิม่ขึน้อกี 1 ผลติภัณฑ์ คือ สบายใจขายฝากสิ“สเปญ จริงเข้าใจ” กรรมการผู้จัดการ คาดแนวโน้มคร่ึงปี
หลังฟอร์มสวย หนุนสินเช่ือใหม่ทั้งปี 62 ท าได้ตามเป้าหมาย 1,500 ลบ. จากกลยุทธ์กระจายพอร์ตสินเช่ือได้
หลากหลาย ควบคู่กับกลยุทธ์การติดตามหนี้ คงเป้าคุม NPL ส้ินปีนี้ไม่เกิน 5% บอร์ดใจดี ไฟเขียวจ่ายปัน
ผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.07 บ. ก าหนดจ่าย วันที่ 6 กันยายน 2562 นี้ ขณะที่ ล่าสุดธปท.อนุมัติใบอนุญาต
สินเช่ือส่วนบุคคลใหม่ ให้บริษัทร่วมทุน 9Fภายใต้ช่ือ "สบายใจมันน่ี" เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วง
ไตรมาส 3 ปีนีต้ามแผน 
  
 นายสเปญ จริงเขา้ใจ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยถึง
ผลประกอบการของบริษทัฯในงวด  6 เดือนแรกของปี 2562 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562) มียอดการ
ปล่อยสินเช่ือใหม่รวมจ านวน 552  ล้านบาท เพิ่มข้ึน 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมียอดการปล่อย
สินเช่ือ 524 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือใหม่ของ GCAP แบ่งเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือ 62%  และสินเช่ือ
ส่วนบุคคลและนิติบุคคล 38%  

 ในงวด 6 เดือนแรกของปีน้ี บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 174 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 28 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 19% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมจ านวน 146 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 31 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 4 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 16%  เม่ือปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 27 ลา้น
บาท เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของรายไดร้วม 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผล
การด าเนินงานในงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562  ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูท่ี้มี
สิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 และก ำหนดจ่ำยปันผลวนัท่ี 6 
กนัยำยน 2562 น้ี 

 “กลยุทธ์ท่ีผา่นมาบริษทัไดพ้ยายามกระจายประเภทของสินเช่ือไม่ให้กระจุกตวั เพื่อลดความเส่ียง
แต่ขณะน้ีเรามีสินเช่ือสบายใจอนัดามนั เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรเรือและสินเช่ือในการซ่อมบ ารุง ส าหรับ
ธุรกิจเรือท่องเท่ียว เขา้มาช่วยเสริมรายได ้รวมถึงสินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี ล่าสุด



 

 

บริษทัไดเ้ปิดให้บริการสินเช่ือธุรกิจแฟ็คตอริง เป็นประเภทสินเช่ือท่ีเหมาะกบักิจการท่ีมีลูกหน้ีการคา้ไป
ขายให้กับบริษัทท่ีท าแฟ็คตอริง เพื่อน าเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการระยะเวลาอันสั้ น เป็นการน า
บญัชีลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบก าหนดวนัรับเงิน มาหมุนเป็นเงินลงทุนก่อน เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเขา้มา
เสริมรายไดข้องบริษทัใหเ้ติบโตแขง็แกร่งในอนาคต” นายสเปญ กล่าว 

ส าหรับแนวโนม้ผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562  คาดวา่จะเติบโตดีกวา่ในช่วงคร่ึงปี
แรกท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีบริษทัได้เดินหน้าขยายตลาดสินเช่ือเช่าซ้ือ ผา่นการเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคธุรกิจท่องเท่ียว ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน  ขณะเดียวกนัแผนการด าเนินธุรกิจช่วงท่ีเหลือจากน้ี บริษทัจะเดินหนา้ควบคุม
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยการติดตามเจรจาหน้ีสินจากลูกคา้อย่าง
ใกลชิ้ดและการใชบ้ริษทับริหารติดตามหน้ีภายนอกเสริมอีกแรง ทั้งน้ี ปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้รับโครงสร้าง
และระบบการท างานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน คาดว่าการปรับปรุงดงักล่าวจะผลกัดนัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัใหดี้ข้ึน 

ส าหรับปีน้ียงัคงตั้งเป้าควบคุมหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ให้ไม่เกิน 5% ภายในส้ินปีน้ี โดย
ไตรมาส 2/2562 มีหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดอ้ยู่ท่ี 8% ลดลงจากไตรมาส 1/2562 อยู่ท่ี 14% และตั้งเป้าปล่อย
สินเช่ือใหม่ปีน้ีท่ี 1,500  ลา้นบาท จากปีก่อนอยูท่ี่ 1,200 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือ 75% 
สินเช่ือส่วนบุคคลและนิติบุคคลอีกร้อยละ 25% คาดการณ์สัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือจะเติบโตสูงข้ึนจากการ
ขยายฐานลูกคา้ อีกทั้งคู่คา้ในส่วนของเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรจะออกสินคา้ใหม่ ท าให้บริษทัประเมิน
ทิศทางการขอสินเช่ือเช่าซ้ือจะเพิ่มข้ึนตามสินคา้ใหม่เช่นกนั 

 ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้ งบ ริษัทร่วมทุนภายใต้ช่ือ "สบายใจมัน น่ี" ร่วมกับ  บริษัท 9F 
International Holding PTE. LTD ซ่ึงเป็นบริษทัทางการเงินชั้นน าจากประเทศจีน หลงัไดมี้การลงนามร่วม
ทุนอยา่งเป็นทางการเสร็จส้ินแลว้เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 9F ถือหุ้นใน
สัดส่วน 49% ขณะน้ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดอ้นุมติัไลเซนส์สินเช่ือส่วนบุคคลใหม่ ในนาม
บริษทัร่วมทุนแลว้ คาดวา่จะสามารถเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ตามแผน 
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