ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

GCAP ผลงานปี 61 เจ๋ ง กาไรพุ่ง 103% จ่ ายปันผลครึ่งปี หลังเพิม่ อีก 0.15 บ./หุ้น
ปี 62 ปักธงสิ นเชื่ อใหม่ ใหม่ โต 25-30% บอร์ ดอนุมัติวนั จองและชาระเงินหุ้นเพิม่ ทุนเดือนนี้
ดีเดย์ “สบายใจ มันนี่” ออกผลิตภัณฑ์ แรก Q2 ปี นี้
GCAP อวดผลงานปี 61 โกยกาไรสุ ทธิ 54.89 ลบ. หรื อเติบโต 103.15 % เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา มี
รายได้ รวม 306.40 ลบ. เพิ่มขึน้ 54.28% ด้ านบอร์ ดไฟเขียวอนุ มัติจ่ายเงินปั นผลครึ่งปี หลังเพิ่ม 0.15 บาท/
หุ้น ขึ้น Record Date วันที่ 14 ก.พ. 62 กาหนดจ่ ายปั นผลวันที่ 12 เม.ย. 62 ล่ าสุ ดกาหนดเปิ ดจองซื้ อหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนวันที่ 14-21 ก.พ.2562 พร้ อมปั กธงธุรกิจปี 62 สิ นเชื่ อใหม่ เติบโต 25-30% ลุยขยายฐานลูกค้ า
สิ นเชื่ ออันดามัน-เกษตรกร อย่างต่ อเนื่อง คุมเข้ ม NPL ไม่ เกิน 5% เผยความคืบหน้ าตั้งบริษัทร่ วมทุน ภายใต้
ชื่ อ “สบายใจ มันนี่” ดีเดย์ผลิตภัณฑ์ แรกไตรมาส 2 ปี นี้
นายสเปญ จริ ง เข้า ใจ กรรมการผู ้จ ัด การ บริ ษ ัท จี แ คปปิ ตอล จ ากัด (มหาชน) หรื อ GCAP ผู ้
ให้บ ริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องจักรกลการเกษตร และให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล รวมถึ ง
สิ นเชื่ อประเภทอื่นๆ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในงวดปี 2561 มีกาไรสุ ทธิ 54.89 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 27.87 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 103.15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 27.02 ล้าน
บาท ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้รวม โดยงวดปี 2561 บริ ษทั ฯ มี รายได้รวมจานวน 306.40 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
107.80 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 54.28% เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีรายได้รวม 198.60 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษั ท ได้ มี ก ารขยายตลาดสิ นเชื่ อ เช่ า ซื้ อผ่ า นพั น ธมิ ต รทางธุ รกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อง ทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยมียอดการปล่อยสิ นเชื่ อใหม่รวมจานวน 1,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากงวดเดี ยวกัน
ของปี ก่อน สัดส่ วนการปล่อยสิ นเชื่ อใหม่แบ่งเป็ นสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ 69% และสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลและนิ ติบุคคล
31 %
ขณะเดียวกัน ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา 91.09% ของกาไรสุ ทธิ โดยก่อน
หน้านี้บริ ษทั ได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คงเหลือเงินปั นผลสาหรับงวดครึ่ งปี หลัง ใน
อัต ราหุ ้ น ละ 0.15 บาท ก าหนดรายชื่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) วัน ที่ 14 ก.พ.2562
กาหนดวันที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ปันผล (XD) 13 ก.พ.2562 และจ่ายปั นผลวันที่ 12 เม.ย. 2562
นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 6 พ.ย.
2561 ได้อนุ มตั ิการออกหุ ้นเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 100 ล้านหุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่า
ทั้ ง สิ้ นไม่ เกิ น 50 ล้ า นบาท เพื่ อ เสนอขายแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น (Rights Offering)

โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอ
ขายหุ ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ กาหนดให้วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Record Date) โดยกาหนดการจองซื้ อ
และช าระค่ าหุ ้ น วัน ที่ 27-30 พฤศจิก ายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัท ฯได้แจ้งเลื่ อนวันจองซื้ อหุ ้ น
สามัญดังกล่าว
ล่าสุ ด คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดระยะวันเวลาจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นวันที่ 14-21 ก.พ.2562 (รวม 5 วันทาการ) โดยสามารถจองซื้ อหุ ้นและชาระค่าหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สาหรับ แนวโน้มผลประกอบการปี 2562 นี้ คาดว่ารายได้และก าไรสุ ท ธิ จะเติ บ โตต่อเนื่ องจากปี
2561 เบื้ องต้นวางเป้ าหมายสิ นเชื่ อใหม่ปี 2562 ขยายตัว 25-30% โดยจะเน้นขยายฐานลูกค้าในสิ นเชื่ อที่มี
หลักประกันและสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเป็ นหลัก เช่ น สิ นเชื่ อสบายใจอันดามัน ซึ่ งเป็ นบริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อสาหรับ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเรื อท่ องเที่ ยว และสบายใจเกษตรกร สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อส าหรับเครื่ องจัก รกลการเกษตร
เนื่องจากฐานลูกค้าปั จจุบนั ยังไม่มากทาให้มีโอกาสในการเติบโตสู ง
“ส่ ว นความคื บ หน้ า การจัด ตั้ง บริ ษัท ร่ ว มทุ น ภายใต้ ชื่ อ "สบายใจมัน นี่ " ร่ ว มกับ บริ ษัท 9F
International Holding PTE. LTD (9F) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ทางการเงิ นชั้นนาจากประเทศจีน ได้มีการลงนามร่ วม
ทุ่มอย่างเป็ นทางการเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน 51% และ 9F ถือหุ ้นใน
สั ดส่ วน 49% ส่ วนขั้น ตอนการยื่น คื นใบอนุ ญ าตสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คล (พี โลน)ของบริ ษ ทั แก่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) พร้อมกับขอใบอนุ ญาตสิ นเชื่อส่ วนบุคคลใหม่ในนามบริ ษทั ร่ วมทุนนั้น คาดว่าจะเสร็ จ
สิ้ นและสามารถเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ได้ตามแผน” นายสเปญ กล่าว
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