
 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ ์                  วันที ่1 มีนาคม 2565  

 

GCAP เร่งเคร่ืองปี 65 ส่งสัญญาณดี ลุยพอรต์สินเชื่อโตต่อ  
ด้านบอรด์ไฟเขียวปันผล 0.10 บ. ต่อหุ้น 

 
 จีแคปฯ เปิดกลยุทธปี์ 65 ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก เพราะเป็นหัวใจส าคัญใน
การขับเคล่ือนประเทศ ดึง Data ช่วยคัดกรองคุณภาพลูกหนี้อย่างเข้มข้น และเปิดโอกาสศึกษา
หาธุรกิจใหม่ เพ่ิมมลูค่า ลดความเส่ียง สร้างสมดุลของโครงสร้างรายได้ระยะยาว เตรียมขอมติ 
ผูถ้ือหุ้น จา่ยปันผล 0.10 บาท/หุ้น ก าหนดจ่าย 10 พ.ค. นี ้รวมทัง้ แผนเพ่ิมทุนรองรับการออกหุ้น
กู้แปลงสภาพ เสริมแกร่งแผนขยายธุรกิจ 

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิัท จี แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ GCAP  
เปิดเผยถึงแผนธุรกิจปี 2565 ว่ำ “กลยุทธ์ในปีนีข้อง GCAP ยังคงมุ่งเน้นที่กลุ่มเกษตรกรเป็นลูกคำ้หลัก 
เนื่องจำกภำคกำรเกษตรของไทยเป็นตวัขบัเคลื่อนกำรพฒันำเศรษฐกิจที่ส  ำคญัของประเทศ และเป็นธุรกิจ
ที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญและท ำไดดี้มำโดยตลอด  ส  ำหรบัปีนีต้ัง้เป้ำพอรต์สินเชื่อ โดยมีสดัส่วนสินเชื่อเช่ำ
ซื ้อและสินเชื่อเงินกู้  อยู่ ในระดับ 90% และ  10% เปลี่ยนแปลงจำกปี 64 ซึ่งอยู่ที่  77% และ  23% 
ตำมล ำดับ ทั้งนี ้บริษัทยังมีมำตรกำรลดรำยจ่ำย กำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดมำกขึน้ เพื่อให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณก์ำรคดักรองลกูคำ้ และคณุภำพของสินเชื่อ”  

นอกจำกนีใ้นกำรอนุมัติสินเชื่อรำยใหม่ บริษัทไดน้ ำเทคโนโลยีเขำ้มำใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรวิเครำะหแ์ละพิจำรณำลูกคำ้ในมิติต่ำงๆ ใหร้อบดำ้นมำกขึน้  เช่น รำยได ้ควำมสำมำรถในกำรช ำระ 
โอกำสที่จะผิดนัดช ำระ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภำพลูกหนีข้องบริษัทดีขึน้ และช่วยลด NPL ไดอ้ย่ำงมี
นยัส ำคญัในอนำคต  

ในขณะเดียวกัน GCAP ไม่หยุดนิ่งที่จะหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม ปัจจุบันไดศ้ึกษำกำร
สรำ้งรำยไดใ้นดำ้นอ่ืนๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงและสรำ้งสมดลุของโครงสรำ้งรำยไดใ้หม้ำกขึน้ รวมถึงกำรสรำ้ง
รำยไดจ้ำกบริกำรอ่ืนๆ จำกฐำนลูกคำ้ปัจจุบนั และกำรเปิดรบัพันธมิตรใหม่ที่สนใจจะเขำ้ร่วมท ำธุรกิจใน
รูปแบบต่ำงๆ นอกเหนือจำกธุรกิจใหบ้รกิำรสินเชื่อ 

ทัง้นี ้เพื่อสะทอ้นควำมเชื่อมั่นและตอบแทนผูถื้อหุน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติใหเ้สนอที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2564 ในอัตรำหุน้ละ 0.10 
บำท คิดเป็นเงินรวม 30.00  ลำ้นบำท  โดยก ำหนดวันปิดสมุดทะเบียน รบัสิทธิปันผล (XD) ในวันที่  14 
มนีำคม  2565 และจ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภำคม 2565 



 

 

 

ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2564 ของบริษัท ขำดทุนสทุธิ 58.67 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกรำยได้
ที่ลดลงจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ โดยบริษัทมีรำยไดอ้ยู่ที่ 253.53  ลำ้นบำท ลดลง 76.58 ลำ้น
บำท หรือ 23 % เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรำยไดร้วม 330.11 ลำ้นบำท ในขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อในปี 
2564 อยู่ที่ 403.37 ลำ้นบำท โดยผลขำดทุนที่เกิดขึน้ เกิดจำกผลขำดทุนของเงินลงทุนในบริษัท สบำยใจ
มันนี่ จ ำกัด จ ำนวน 25.5 ลำ้นบำท และผลขำดทุนจำกกำรตั้งดอ้ยค่ำ ลูกหนีส้ินเชื่อเช่ำซือ้ และ ลูกหนี ้
สินเชื่อเงินกู ้ในปี 2564 จ ำนวน 58.47 ลำ้นบำท 

ดำ้นควำมคืบหนำ้ของกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรสรำ้งสนำมบิน “เกำะเต่ำ” จงัหวัดสุ
รำษฎรธ์ำนี ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงช่วงกำรศึกษำเตรียมกำร โดยเกำะเต่ำนับว่ำเป็นอีก 1 ในจุดหมำยของ
นกัท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวไทย ปัจจุบนักำรเดินทำงไปยงัเกำะเต่ำ ใชเ้วลำค่อนขำ้งนำน กำร
เดินทำงไม่ค่อยสะดวกมำกนกั หำกมีสนำมบินจะท ำใหน้กัท่องเที่ยวเดินทำงไปเที่ยวไดส้ะดวกมำกขึน้ และ
เป็นโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจไดอี้กดว้ย โดยคำดว่ำถำ้ทุกอย่ำงเป็นไปตำมแผนงำน จะสำมำรถเปิดใชง้ำน
สนำมบินไดภ้ำยในปี 2565 ถือเป็นกำรต่อยอดจำกกลุ่มลูกคำ้ของบริษัท ที่มีศกัยภำพ มีควำมพรอ้ม และ
ตอ้งกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจร่วมกนั โดยบริษัท ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรทำงดำ้นสินเชื่อก็พรอ้มที่จะสนบัสนุน
ลกูคำ้ หรือจะเป็นพันธมิตรใหม่ที่จะเขำ้มำร่วมสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจรองรบัสถำนกำรณว์ิกฤตที่เชื่อว่ำจะดี
ขึน้หลงัจำกนี ้

ทัง้นี ้บริษัทเตรียมขอเสนอผูถื้อหุน้ในกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ (E-EGM) ในวันที่ 3 มีนำคม นี ้
เรื่องกำรขออนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวน 46,296,296.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
150,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 196,296,296.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวนไม่เกิน 92,592,593 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของหุน้กู้
แปลงสภำพ ในวงเงิน 500,000,000 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง ไดแ้ก่ Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบอรด์ได้มี
มติอนุมัติมำเรียบรอ้ยแลว้ และจะน ำเขำ้ขออนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 3 มีนำคม 2565 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท รวมถงึกำรปลอ่ยสินเชื่อที่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท  

โดยเงินที่ไดจ้ำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกรง่ในโครงสรำ้งทำงกำรเงิน รวมทัง้ใช้
เงินดังกล่ำวเพื่อขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสรำ้งรำยไดแ้ละผลก ำไรใหก้ับบริษัท ใน
อนำคต  
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