
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                              วนัที ่24 กันยายน 2561 
 

                           GCAP เพิม่ทุน 100 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 2 บาท/หุ้น 
                                  เตรียมออกหุ้นกู้ เสริมแกร่งฐานะการเงิน-ขยายพอร์ตสินเช่ือเพิม่ 
 

บอร์ด GCAP  ไฟเขียวเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม RO ที่ราคา 2 บาท/หุ้น  ก าหนดจอง
ซ้ือและช าระค่าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้  เพ่ือรองรับการขยายพอร์ตสินเช่ือ 
และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน  ก าหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 วัน
อังคารที่ 6 พ.ย. 2561 นี้  เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ล้านบาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150 ล้านบาท  พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 
มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท  ล่าสุดบริษัทฯได้ปรับเป้าหมายปล่อยสินเช่ือใหม่ปีนี้เป็น 1,500 ล้านบาท 
เน้นคุณภาพสินเช่ือ โดยยอดการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือปีนี้คาดสัดส่วนอยู่ที่ 70% และอีก 30% เป็นสินเช่ือส่วน
บุคคลและนิติบุคคล 

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) หรือ GCAP แจง้ตลาด
หลกัทรัพยฯ์วา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการออกหุน้เพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 100 ลา้นหุน้ มูลค่าตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 50 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)  โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทั้งจ  านวน ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท  ก าหนดให้วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
ท่ี มี สิท ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนตามสัด ส่วนการถือหุ้น  (Record Date)   
โดยก าหนดการจองซ้ือและช าระค่าหุน้วนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธนัวาคม 2561 น้ี 

“การเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัฯมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต และ
ท าให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง โดยท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง รวมทั้งช่วยให้
บริษทัฯ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงข้ึน บริษทัฯจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไปขยาย
พอร์ตสินเช่ือ ทั้งการปล่อยสินเช่ือประภทเช่าซ้ือ สินเช่ือส่วนบุคคล หรือสินเช่ือประเภทอ่ืนๆท่ีเหมาะสม” 
นายสเปญ กล่าว 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
บริษทัมีแผนงานขยายธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือในดา้นต่างๆ โดยประกอบกิจการคา้บตัร หรือคูปองส่วนลด บตัร
สมาชิก บตัรโทรศพัท์ หรือบตัรท่ีใช้แทนเงินสดอ่ืนๆ หรือตัว๋หรือคูปองใดๆ ท่ีมีมูลค่า และประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมคัรสมาชิก ให้บริการคน้ควา้ขอ้มูล รวมถึงประกอบธุรกิจบริการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจพาณิชยก์ารโอน รับโอน แลกเปล่ียน ซ้ือขายเงินหรือมูลค่าทางดิจิทลั 
นอกจากน้ีจะประกอบธุรกิจแฟ็คเตอร่ิง การขายฝาก และเช่าซ้ือ 

 



 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัก าหนดให้จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อ
พิจารณาและอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ลา้นบาท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 150 ลา้นบาท  ในวนัองัคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน 
โรงแรมอนันตรา สยาม -กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิ เข้าร่วมประชุมในวันพุ ธ 
ท่ี 3 ตุลาคม 2561 น้ี 

อีกทั้ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาและอนุมติัใน
การก าหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท  เป็นมูลค่าของหุ้น
กูค้งเหลือ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไว ้มูลค่ารวมไม่เกิน  3,000 ลา้นบาท  เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และให้
สอดคลอ้งกบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนและผลประกอบการในอนาคตของบริษทัฯ โดยมี
วตัถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อใช้ในการปล่อยสินเช่ือเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน  โดยหุ้นกูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ 
หรือคืนเงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ โดยเสนอขายภายในประเทศ
ต่อประชาชนทั่วไป, ผูล้งทุนประเภทสถาบัน หรือผูล้งทุนรายใหญ่  โดยอายุและอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยู่กับ
สภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  สามารถไถ่ถอนตามระยะเวลาท่ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุ้น
กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง  

บริษทัฯ ยงัคงรุกธุรกิจปล่อยสินเช่ือภาคการเกษตรในสัดส่วน 70-80%  เหมือนเดิม เน่ืองจากปัจจุบนั
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีหลากหลายประเภทมากข้ึน รวมถึงก่อนหนา้น้ี บริษทัฯ ไดพ้นัธมิตรใหม่ คือ บริษทั 
ซีเอ็นเอช อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการรถแทรคเตอร์ ส่งผลให้ยอดสินเช่ือส่วนดงักล่าว
เติบโต โดยยอดการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือปีน้ีคาดสัดส่วนอยูท่ี่ 70% และอีก 30% มาจากยอดปล่อยสินเช่ือส่วน
บุคคลและนิติบุคคล 

“ล่าสุดบริษทัฯไดป้รับเป้าหมายปล่อยสินเช่ือใหม่ปีน้ีเป็น 1,500 ลา้นบาท จากเดิมตั้งไวท่ี้ 1,800 ลา้น
บาท โดยในช่วงคร่ึงปีแรกปล่อยสินเช่ือใหม่แลว้ประมาณ 600 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดป้รับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานโดยเน้นรุกปล่อยสินเช่ือให้มีคุณภาพมากข้ึน ขณะท่ีทิศทางธุรกิจคร่ึงปีหลังน้ีคาดการณ์ว่าผล
ประกอบการยงัเติบโตดีกวา่คร่ึงปีแรก เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ และภาคเกษตรดีข้ึน ไม่มีปัญหาภยั
แลง้” นายสเปญ กล่าว 
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