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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท จีแคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท จี แคปปตอล จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2547 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1.00 ลานบาท โดยเปนการรวมทุนตามสัญญารวมลงทุน (Shareholder’s Agreement) เพื่อ
ดําเนินธุรกิจเชาซื้อระหวาง บริษัท สองน้ํา จํากัด ซึ่งเปนกลุมของผูบริหารที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานธุรกิจเชา
ซื้อ กับธนาคารออมสิน โดยมีจุดประสงคหลักเริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเปน
แหงแรกของประเทศไทยภายใตแนวคิด “สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยกาวหนา”
จากแนวคิดและวิสัยทัศนของผูบริหารที่ตองการสนับสนุนดานการเงินใหแกเกษตรกรไดเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย
ขึ้น ทําใหเกษตรกรไดมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใชงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนผลใหชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดมั่นคงและยั่งยืน จากแนวคิดและวิสัยทัศน
ดังกลาว ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอยางรวดเร็วและไดรับการตอบรับจากลูกคาอยางตอเนื่อง
โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 บริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด มีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้นจํานวน 100.00 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 75.00 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 150.00 ลานหุน มูล
คาที่ตราไว 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ โดยสังเขป มีดังตอไปนี้
สิงหาคม 2547
- จดทะเบียนจัดตั้งดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1.00 ลานบาท จากการออกหุนสามัญ 10,000
หุน มูลคาที่ตราไว 100.00 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ อาคาร เอส จี ทาวเวอรชั้น 8 เลขที่ 161/1 ซอย
มหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
มิถุนายน 2548
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 25.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 240,000 หุนมูลคาที่ตราไว 100.00 บาท เพื่อใชเปนเงินลงทุนในการขยายกิจการ โดย
จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 177,500 หุนและธนาคารออมสิน 62,500 หุนตามสัญญารวม
ทุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนของธนาคารออมสินเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.00 โดยมีบริษัท
สองน้ํา จํากัด ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 75.00
ตุลาคม 2548
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 50.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 250,000 หุนมูลคาที่ตราไว 100.00 บาท เพื่อใชเปนเงินลงทุนในการขยายกิจการ โดย
จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
มกราคม 2549
- บริษัท ฯ ลงนามในบันทึก ความเขาใจโครงการสินเชื่อ เชาซื้อ รถเกี่ยวนวดข าวกับ บริษัท
เครื่องจักรกลเกษตรไทย จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายรถเกี่ยวนวดขาวรายใหญในอุตสาหกรรม และ
บริษัทฯ เริ่มบุกเบิกธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย
โดยไมตองใชที่ดินค้ําประกัน
กรกฎาคม 2549
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 75.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 250,000 หุนมูลคาที่ตราไว 100.00 บาท เพื่อใชเปนเงินลงทุนในการขยายกิจการ โดย
จัดสรรใหกับบริษัท สองน้ํา จํากัด จํานวน 37,500 หุนและธนาคารออมสิน 212,500 หุน สงผล
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มีนาคม 2551

-

กันยายน 2553

-

-

กุมภาพันธ 2555

-

ใหสัดสวนการถือหุนของธนาคารออมสินเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45.00 และบริษัท สองน้ํา จํากัด ถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 55.00
บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่อเอนกประสงค เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา ตลอดจนเปนการ
ใหบริการสินเชื่ออยางครบวงจร โดยใหลูกคาสามารถนํารถเกี่ยวนวดขาวที่ปลอดภาระมาทําการ
ขอสินเชื่อกับบริษัทฯได
บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนโดยมีบริษัท สองน้ํา จํากัดถือหุนอยูในสัดสวน
รอยละ 65.00 ธนาคารออมสินถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 10.00 กองทุนรวมออมสินถือหุนอยู
ในสัดสวนรอยละ 24.99 และผูถือหุนรายยอยถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 0.01 เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ “จี แคป คอลเซ็ น เตอร ” เพื่ อ ให บ ริ ก ารข อ มู ล และการ
ประสานงานกับลูกคาในดานตางๆ เชน การจัดหารถเกี่ยวนวดขาว การจัดหาพื้นที่รับจางเก็บ
เกี่ยวขาว การจั ดหารถบรรทุกลากจูง การใหบ ริการขอ มูลพื้ นที่เพาะปลูกขาว ตลอดจนการ
ใหบริการปรึกษาแนะนําการประกอบอาชีพรับจางเกี่ยวขาว เปนตน
บริษัทฯ ไดแปรสภาพจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุน
ละ 100.00 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75.00 ลานบาท เปน
100.00 ลานบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 50.00 ลานหุน

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลใหมและเครื่องจักรกลที่
ใชแลว ไดแก รถเกี่ยวนวดขาว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร รถคีบไม รถคีบออย เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เปนตน โดยให
สินเชื่อเชาซื้อแกลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาเปนหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ไดใหบริการสินเชื่อเอนกประสงค เพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียน และเปนบริการเสริมใหแกผูเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
รายไดจากสิทธิเรียกรองภายใตสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
รถเกี่ยวนวดขาว
รถพรวนดิน
รถแทรกเตอร
รถคีบไม รถคีบออย
เครื่องอบลดความชื้น
สินเชื่อเอนกประสงค
รวม
สวนลดรับจากการสงเสริมการขาย
รายไดคาปรับลาชา - สินเชื่อเชาซื้อ
รายไดอื่น
รวมรายได

(หนวย : ลานบาท)
ป 2553
มูลคา
รอยละ
84.90
83.04
0.63
0.62
0.81
0.79
0.46
0.45
0.51
0.50
7.68
7.51
94.99
92.91
0.87
0.85
6.11
5.98
0.26
0.25
102.24
100.00

ป 2554
มูลคา
86.47
1.25
0.52
0.37
0.34
9.07
98.02
0.59
9.30
0.41
108.31

ป 2555
รอยละ
79.84
1.15
0.48
0.34
0.31
8.37
90.50
0.54
8.59
0.38
100.00

มูลคา
112.59
1.17
2.34
0.38
0.12
11.75
128.35
0.58
11.08
1.00
141.01

รอยละ
79.84
0.83
1.66
0.27
0.08
8.34
91.02
0.41
7.86
0.71
100.00

หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ รายไดคาติดตามทวงถาม รายไดคาเปลี่ยนสัญญาและรายไดรับจากการขอใชสินเชื่ออเนกประสงค
ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนาที่ 9

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนําในการใหสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรแกเกษตรกร โดยมุงเนนเปด
โอกาสใหเกษตรกรไดเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหเกษตรกรไดมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยทีมงานที่มีความรู มีประสบการณและมีความ
เขาใจ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ การใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม และโปรงใส เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการ
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเติบโตอยางมั่นคงดวยการเพิ่มยอดรายไดใหมากขึ้นจากการขยายกลุมลูกคาใหครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศและขยายพื้นที่ใหการบริการในแตละภูมิภาค ตลอดจนการเพิ่มประเภทของสินคาในการใหบริการดาน
สินเชื่อที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการเพิ่มจํานวนคูคาและเครื่องมือทางการเงิน และการหากลุมลูกคาใหมในธุรกิจที่มี
โอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา
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