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GCAP ผลงานปี 61 เจ๋ง ก าไรพุ่ง 103% จ่ายปันผลคร่ึงปีหลงัเพิม่อกี 0.15 บ./หุ้น 

   ปี 62 ปักธงสินเช่ือใหม่ใหม่โต 25-30%  บอร์ดอนุมัติวนัจองและช าระเงินหุ้นเพิม่ทุนเดือนนี้ 
             ดีเดย์ “สบายใจ มันน่ี” ออกผลติภัณฑ์แรก Q2 ปีนี้ 

 
  GCAP อวดผลงานปี 61 โกยก าไรสุทธิ 54.89 ลบ. หรือเติบโต 103.15 % เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา  มี
รายได้รวม  306.40 ลบ. เพิ่มขึน้ 54.28%  ด้านบอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลคร่ึงปีหลังเพิ่ม 0.15 บาท/
หุ้น  ขึ้น Record Date วันที่ 14 ก.พ. 62 ก าหนดจ่ายปันผลวันที่ 12  เม.ย. 62 ล่าสุดก าหนดเปิดจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนวันที่ 14-21 ก.พ.2562 พร้อมปักธงธุรกิจปี 62 สินเช่ือใหม่เติบโต 25-30% ลุยขยายฐานลูกค้า
สินเช่ืออนัดามัน-เกษตรกร อย่างต่อเน่ือง คุมเข้ม NPL ไม่เกนิ 5% เผยความคืบหน้าตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้
ช่ือ “สบายใจ มันน่ี” ดีเดย์ผลติภัณฑ์แรกไตรมาส 2 ปีนี ้  
 นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู ้จ ัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู ้
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล รวมถึง
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ  เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษทัฯ ในงวดปี  2561 มีก าไรสุทธิ 54.89 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 27.87  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 103.15% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 27.02 ลา้น
บาท ซ่ึงสอดคล้องกบัรายได้รวม โดยงวดปี 2561 บริษทัฯ มีรายได้รวมจ านวน 306.40 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
107.80 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 54.28% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 198.60 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษัทได้มีการขยายตลาดสินเช่ือ เช่ าซ้ือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ื อง ทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคการท่องเท่ียว ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมความตอ้งการของ
ลูกคา้มากยิ่งข้ึน  โดยมียอดการปล่อยสินเช่ือใหม่รวมจ านวน 1,180 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5% จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน สัดส่วนการปล่อยสินเช่ือใหม่แบ่งเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือ 69%  และสินเช่ือส่วนบุคคลและนิติบุคคล 
31 % 
 ขณะเดียวกนั ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา 91.09%  ของก าไรสุทธิ โดยก่อน
หนา้น้ีบริษทัไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงั ใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 14 ก.พ.2562 
ก าหนดวนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) 13 ก.พ.2562   และจ่ายปันผลวนัท่ี 12 เม.ย. 2562 
              นอกจากน้ี ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 6 พ.ย.
2561 ไดอ้นุมติัการออกหุ้นเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทั้ ง ส้ินไม่ เกิน  50 ล้านบาท เพื่ อ เสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering)   



 

 

โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทั้งจ  านวน ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 2 บาท  ทั้งน้ีก าหนดให้วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)  โดยก าหนดการจองซ้ือ
และช าระค่าหุ้นวนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้แจ้งเล่ือนวนัจองซ้ือหุ้น
สามญัดงักล่าว 
            ล่าสุด คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดระยะวนัเวลาจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเป็นวนัท่ี 14-21 ก.พ.2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยสามารถจองซ้ือหุ้นและช าระค่าหุ้นสามญั
เพิ่มทุนไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการปี 2562 น้ี คาดว่ารายได้และก าไรสุทธิจะเติบโตต่อเน่ืองจากปี 
2561 เบ้ืองตน้วางเป้าหมายสินเช่ือใหม่ปี 2562 ขยายตวั 25-30% โดยจะเน้นขยายฐานลูกคา้ในสินเช่ือท่ีมี
หลกัประกนัและสินเช่ือเช่าซ้ือเป็นหลกั เช่น สินเช่ือสบายใจอนัดามนั ซ่ึงเป็นบริการสินเช่ือเช่าซ้ือส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเรือท่องเท่ียว และสบายใจเกษตรกร สินเช่ือเช่าซ้ือส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
เน่ืองจากฐานลูกคา้ปัจจุบนัยงัไม่มากท าใหมี้โอกาสในการเติบโตสูง 
              “ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้ งบริษัทร่วมทุนภายใต้ช่ือ "สบายใจมันน่ี" ร่วมกับ บริษัท 9F 
International Holding PTE. LTD (9F) ซ่ึงเป็นบริษทัทางการเงินชั้นน าจากประเทศจีน ได้มีการลงนามร่วม
ทุ่มอย่างเป็นทางการเสร็จส้ินแลว้เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 9F ถือหุ้นใน
สัดส่วน 49% ส่วนขั้นตอนการยื่นคืนใบอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคล (พีโลน)ของบริษทั แก่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) พร้อมกบัขอใบอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคลใหม่ในนามบริษทัร่วมทุนนั้น คาดวา่จะเสร็จ
ส้ินและสามารถเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วงไตรมาส 2 ปี2562 ไดต้ามแผน” นายสเปญ กล่าว 
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