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วันที่ 1 มีนาคม 2562
GCAP ฮอต ขายหุ้นเพิม่ ทุนหมดเกลีย้ ง ยอดจองล้ น 47%

GCAP กระแสตอบรั บเยีย่ ม!!! เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนยอดจองล้ น 47% ของจานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเสนอ
ขายทั้งหมด เชื่ อนักลงทุนมั่นใจในศักยภาพและแผนการเติบโตด้ านสิ นเชื่ อที่ ครอบคลุม พร้ อมเดินหน้ าตามแผนปี
62 ดันเป้ าหมายสิ นเชื่ อใหม่ โต 25-30% หวังบริ ษัทร่ วมทุน "สบายใจมันนี่" ที่จับมือกับ 9F International Holding
PTE. LTD (9F) โกยรายได้ จากสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล หนุนรายได้ รวมโตตามเป้ า
นายสเปญ จริ งเข้าใจ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรื อ GCAP ผูใ้ ห้ บริ การ
สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเครื่ องจักรกลการเกษตร และให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล รวมถึ งสิ นเชื่ อประเภทอื่ นๆ เปิ ดเผยว่า
หลังจากที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 100 ล้านหุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) โดย
เสนอขายผ่านทางบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในช่วงวันที่ 14 - 21 ก.พ. 2562
นั้น ปรากฏว่าหุ น้ เพิ่มทุนของ GCAP ได้รับความสนใจจาก นักลงทุนทัว่ ไปเป็ นจานวนมาก โดยมีความต้องการจอง
ซื้ อหุ ้ น ถึ ง 147 ล้า นหุ ้ น สู ง กว่ า จ านวนหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ เสนอขายทั้ ง หมด 47% สะท้ อ นว่ า นั ก ลงทุ น มั่น ใจใน
ปัจจัยพื้นฐานของบริ ษทั ฯ การมีศกั ยภาพการเติบโตสู ง รวมถึงแผนธุรกิจของบริ ษทั ที่มีกลยุทธ์ชดั เจน
ส่ วนแผนธุ ร กิ จ ปี 2562 นี้ ภาพรวมรายได้แ ละก าไรสุ ท ธิ จ ะเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งจากปี 2561 โดยเบื้ อ งต้น
วางเป้ าหมายสิ นเชื่ อใหม่ปี 2562 ขยายตัว 25-30% โดยจะเน้นขยายฐานลูกค้าในสิ นเชื่ อที่มีหลักประกันและสิ นเชื่ อ
เช่าซื้ อเป็ นหลัก เช่น สิ นเชื่ อสบายใจอันดามัน ซึ่ งเป็ นบริ การสิ นเชื่ อเช่าซื้ อสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจเรื อท่องเที่ยว
และสิ นเชื่อสบายใจเกษตรกร ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่อเช่าซื้ อสาหรับเครื่ องจักรกลการเกษตร เนื่องจากฐานลูกค้าปัจจุบนั ยังไม่
มากทาให้มีโอกาสในการเติบโตสู ง
และเมื่อเร็ วๆนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนภายใต้ชื่อ "สบายใจมันนี่ " ร่ วมกับ บริ ษทั 9F International
Holding PTE. LTD (9F) ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินชั้นนาจากประเทศจีน ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 51% และ 9F ถือ
หุ น้ ในสัดส่ วน 49% โดยได้ลงนามร่ วมทุนอย่างเป็ นทางการไปแล้วเมื่อปลายปี ที่ ผ่านมา และล่าสุ ดบริ ษทั ได้ยื่นคื น
ใบอนุ ญ าตสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Loan) ของบริ ษ ัท แก่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) พร้ อ มกับ ขอ
ใบอนุ ญาตสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลใหม่ในนามบริ ษทั ร่ วมทุนนั้น คาดว่าแล้วเสร็ จและสามารถเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 นี้
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