ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 24 กันยายน 2561
GCAP เพิม่ ทุน 100 ล้ านหุ้น ขาย RO ราคา 2 บาท/หุ้น
เตรียมออกหุ้นกู้ เสริมแกร่ งฐานะการเงิน-ขยายพอร์ ตสิ นเชื่ อเพิม่

บอร์ ด GCAP ไฟเขียวเพิ่มทุน 100 ล้ านหุ้น ขายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม RO ที่ราคา 2 บาท/หุ้น กาหนดจอง
ซื้ อและชาระค่ าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อรองรับการขยายพอร์ ตสิ นเชื่ อ
และช่ วยเพิ่มความแข็งแกร่ งให้ แก่ โครงสร้ างทางการเงิน กาหนดจัดประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วัน
อังคารที่ 6 พ.ย. 2561 นี้ เพื่ อ พิ จารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนจ านวน 50 ล้ านบาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิม 100 ล้ านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 150 ล้ านบาท พร้ อมเตรี ยมเสนอขายหุ้ นกู้
มูลค่ ารวมไม่ เกิน 1,600 ล้ านบาท ล่ าสุ ดบริ ษัทฯได้ ปรั บเป้ าหมายปล่ อยสิ นเชื่ อใหม่ ปีนี้เป็ น 1,500 ล้ านบาท
เน้ นคุณภาพสิ นเชื่ อ โดยยอดการปล่ อยสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อปี นี้คาดสั ดส่ วนอยู่ที่ 70% และอีก 30% เป็ นสิ นเชื่ อส่ วน
บุคคลและนิติบุคคล
นายสเปญ จริ งเข้ าใจ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรื อ GCAP แจ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิการออกหุ น้ เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 100 ล้านหุ น้ มูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิ น 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถื อ
หุ ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้น
เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท กาหนดให้วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
ที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ การจั ด สรรและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น (Record Date)
โดยกาหนดการจองซื้ อและชาระค่าหุ น้ วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้
“การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทาให้บริ ษทั ฯมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจในอนาคต และ
ทาให้โครงสร้างทางการเงิน แข็งแกร่ ง โดยทาให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นลดลง รวมทั้งช่ วยให้
บริ ษทั ฯ มี สภาพคล่ องของเงิ นทุ นหมุ นเวียนสู งขึ้ น บริ ษทั ฯจะนาเงิ นที่ ได้จากการเพิ่มทุ นในครั้ งนี้ ไปขยาย
พอร์ ตสิ นเชื่ อ ทั้งการปล่อยสิ นเชื่ อประภทเช่ าซื้ อ สิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล หรื อสิ นเชื่ อประเภทอื่ นๆที่ เหมาะสม”
นายสเปญ กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังอนุ มตั ิการเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์การดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ ง
บริ ษทั มีแผนงานขยายธุ รกิจให้บริ การสิ นเชื่อในด้านต่างๆ โดยประกอบกิจการค้าบัตร หรื อคูปองส่ วนลด บัตร
สมาชิ ก บัตรโทรศัพท์ หรื อบัตรที่ ใช้แทนเงิ นสดอื่ นๆ หรื อตัว๋ หรื อคู ปองใดๆ ที่ มีมูลค่า และประกอบธุ รกิ จ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยเปิ ดรับสมัครสมาชิ ก ให้บริ การค้นคว้าข้อมูล รวมถึงประกอบธุ รกิ จบริ การชาระ
เงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบธุ รกิ จพาณิ ชย์การโอน รับโอน แลกเปลี่ ยน ซื้ อขายเงินหรื อมูลค่าทางดิ จิทลั
นอกจากนี้จะประกอบธุ รกิจแฟ็ คเตอริ่ ง การขายฝาก และเช่าซื้ อ

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิกาหนดให้จดั ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท รวมเป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 150 ล้านบาท ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน
โรงแรมอนั น ตรา สยาม-กรุ งเทพฯ โดยก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ทธิ เข้ า ร่ วมประชุ ม ในวัน พุ ธ
ที่ 3 ตุลาคม 2561 นี้
อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุมตั ิใน
การกาหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เป็ นมูลค่าของหุ ้น
กูค้ งเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ และให้
สอดคล้องกับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและผลประกอบการในอนาคตของบริ ษทั ฯ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ การเติ บ โตของบริ ษ ัท ฯ และใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียน โดยหุ ้นกูท้ ุ กประเภท/ทุ กชนิ ด ซึ่ งอาจเป็ นหุ ้นกู้ดอ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคื นเงิ นต้น
หรื อคืนเงิ นต้นครั้งดี ยวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ๆ โดยเสนอขายภายในประเทศ
ต่อประชาชนทัว่ ไป, ผูล้ งทุ นประเภทสถาบัน หรื อผูล้ งทุ น รายใหญ่ โดยอายุและอัตราดอกเบี้ ยขึ้ นอยู่ก ับ
สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กูน้ ้ นั ๆ สามารถไถ่ถอนตามระยะเวลาที่ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ ้น
กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
บริ ษทั ฯ ยังคงรุ กธุ รกิจปล่อยสิ นเชื่ อภาคการเกษตรในสัดส่ วน 70-80% เหมือนเดิม เนื่องจากปั จจุบนั
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีหลากหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงก่อนหน้านี้ บริ ษทั ฯ ได้พนั ธมิตรใหม่ คือ บริ ษทั
ซี เอ็นเอช อินดัสเทรี ยล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถแทรคเตอร์ ส่ งผลให้ยอดสิ นเชื่ อส่ วนดังกล่าว
เติบโต โดยยอดการปล่อยสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อปี นี้ คาดสัดส่ วนอยูท่ ี่ 70% และอีก 30% มาจากยอดปล่อยสิ นเชื่ อส่ วน
บุคคลและนิติบุคคล
“ล่าสุ ดบริ ษทั ฯได้ปรับเป้ าหมายปล่อยสิ นเชื่ อใหม่ปีนี้ เป็ น 1,500 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 1,800 ล้าน
บาท โดยในช่วงครึ่ งปี แรกปล่อยสิ นเชื่ อใหม่แล้วประมาณ 600 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์การ
ดาเนิ นงานโดยเน้น รุ ก ปล่ อยสิ นเชื่ อให้มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ขณะที่ ทิ ศทางธุ รกิ จครึ่ งปี หลังนี้ คาดการณ์ ว่าผล
ประกอบการยังเติบโตดีกว่าครึ่ งปี แรก เนื่ องจากเป็ นช่วงไฮซี ซนั่ ของธุ รกิจ และภาคเกษตรดีข้ ึน ไม่มีปัญหาภัย
แล้ง” นายสเปญ กล่าว
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