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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
จีแคปร่ วมทุนจีนบุกสิ นเชื่ อบุคคล
ดึง “โมบายเลนดิง้ ” เจาะกลุ่มฐานราก

จี แคปปิ ตอล ดึงพันธมิตรจี นจัดตั้งบริ ษัทร่ วมทุน หวังรุ กธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลเต็มสู บปี หน้ า
ชู นวัต กรรมบริ ก ารสิ นเชื่ อ ผ่ า นมื อ ถื อ หรื อ โมบายเลนดิ้ง เจาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ฐานรากซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่จี แคปมี
ฐานข้ อมูลแข็งแกร่ ง
นายสเปญ จริ งเข้าใจ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรื อ GCAP ผูด้ าเนิน
ธุ รกิจให้บริ การสิ นเชื่ อรายย่อย เปิ ดเผยว่า บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงการร่ วมทุน Memorandum of Understanding
(MOU) กับบริ ษทั ต่างชาติ ในการขยายธุ รกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลรายย่อย ในรู ปแบบใหม่แบบ Digital Lending
เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ในอนาคต โดยน่ าจะจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนแล้วเสร็ จในต้นปี หน้า และ
ให้บริ การกับลูกค้าทัว่ ไปได้ภายในไตรมาส2 ปี 2562
โดยบริ ษ ทั จี แคปปิ ตอล จะร่ วมทุ นกับ บริ ษ ทั 9F International Holding PTE. LTD (9F) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ทางการเงินชั้นนาจากประเทศจีนโดยความร่ วมมือในการสร้างบริ ษทั การเงิน ให้บริ การปล่อยสิ นเชื่อ
ที่เป็ นการให้บริ การแบบดิจิทลั เลนดิ้ง ซึ่ งประกอบด้วยสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลรายย่อยเป็ นหลัก โดย จีแคป จะถือ
หุ ้นในสัดส่ วน 51% โดยกลุ่ม 9F จะถื อหุ ้นในสัดส่ วน 49% การบริ หารจัดการจะอยู่ภายใต้การนาของที ม
บริ หารของ บริ ษทั ฯ ส่ วนของ 9F จะรับผิดชอบในเรื่ องการร่ วมกันในการจัดหาแหล่งเงิ นทุ น การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆและนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการปล่อยและการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลราย
ย่อย
บริ ษทั 9F International Holding PTE. LTD เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆใน
การดาเนิ นธุ รกิจการเงินจากประเทศจีน และมีเป้ าหมายจะเป็ นบริ ษทั Fintech ชั้นนาของโลก มีฐานลูกค้าใน
กลุ่ ม ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ มากกว่ า 68 ล้ า นคนในแถบภาคตะวัน ออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็ นหลัก
“จากความร่ วมมือดังกล่าว จะทาให้จีแคปและ 9F สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หลักของความร่ วมมือ
ในครั้งนี้ คือเข้ามาร่ วมมือช่ วยขยายธุ รกิ จทางการเงิ นโดยนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริ การสิ นเชื่ อแก่
ลูกค้ารายย่อยสิ นเชื่ อบุคคลที่ตอบโจทย์มากที่สุด บริ การนี้ เปิ ด 24 ชัว่ โมง 7 วัน ขอสิ นเชื่ อเวลาใดก็ได้ โดย
ลูกค้าจะรู ้วงเงิน ดอกเบี้ย และยอดผ่อนชาระ ต่อเดือนทันทีตลอดเวลา ซึ่ งจะเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้าทัว่ ไปโดยเฉพาะระดับฐานรากในการเข้าถึ งแหล่ งเงิ นกูไ้ ด้อย่างรวดเร็ ว ทัว่ ถึ ง แม่นยาและเป็ น
ธรรม และจะเป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางในการสร้ างโอกาสให้กบั คนกลุ่มระดับล่างที่ไม่ได้มีความพร้อมในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยผ่านนวัตกรรมแบบใหม่ที่ทนั สมัย และสะดวก โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ” นายสเปญ
กล่าว

เขากล่าวว่า โครงการนี้ ใช้เวลาประมาณ 5 เดือนในการศึกษารายละเอียดความร่ วมมือต่างๆ ร่ วมกัน
โดยบริ ษทั จะต้องคืนไลเซนส์สินเชื่ อส่ วนบุคคล และสิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ให้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน หลังจากนั้นต้องยื่นขอไลเซนส์ ใหม่จากธปท. คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานใน
การยือ่ ขอไลเซนส์ใหม่ และบริ ษทั ร่ วมทุนจะเริ่ มดาเนินกิจการในปี 2562
ทั้งนี้ จุดเด่นของบริ ษทั คือการเข้าใจฐานลูกค้าอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั มีฐานลูกค้าหลักเป็ นกลุ่มฐาน
ราก อาทิผูป้ ระกอบการในตลาดคลองเตย ตลาดไท ที่มีความต้องการสิ นเชื่ อที่สามารถเข้าถึ งได้รวดเร็ ว
เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าต้องการสิ นเชื่ อเพื่อใช้เป็ นเงิ นหมุนเวียนส่ วนบุคคล ขณะที่ 9F จะมาช่ วยตอบโจทย์ใน
ส่ วนของเทคโนโลยี โดย 9Fดาเนินกิจการมา 12 ปี และคลุกคลีกบั ธุ รกิจการเงินและเทคโนโลยีมาตลอด
เขากล่ าวเพิ่มว่า ภาพรวมธุ รกิ จของบริ ษทั ในปี 2561 จะยังเป็ นไปตามเป้ าหมาย และในปี 2562
บริ ษทั จะมุ่งเน้นพัฒนาบริ การสิ นเชื่อเกษตรกรมากยิง่ ขึ้น
ติดต่ อสอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ ที่ : IR PLUS
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