ที่
วันที่
เรือ่ ง
เรียน:

B52-2020-06/001
4 มิถนุ ายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 การจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรือ่ งทีส่ าคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตัง้ ใหม่ (“บริษัทย่อยใหม่”) โดยจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่จานวน 1 บริษัท
เพื่อต่อยอดทางธุรกิ จไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงิ นในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่อง
ทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยูข่ องบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วัน เดือน ปี ที่จดั ตัง้ บริษัทย่อย

ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ประชุม คณะกรรมการบริษั ทฯ มี ม ติ
อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่
ชื่อบริษัท
บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด
ประเภทธุรกิจ
ให้บ ริก ารทางการเงิ น โดยการเป็ นตัว แทนหรือ นายหน้า ให้กับ
ธ น า ค ารห รื อ ส ถ า บั น ก า รเงิ น ต่ างๆ ตั ว แ ท น รั บ โอ น เงิ น
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการเป็ นตัวแทนรับชาระ
ค่าบริการ ค่าสินค้า และรับเติมเงิน
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท ประกอบด้ว ยหุ้ น สามั ญ จ านวน 50,000 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ทุนเรียกชาระ
1,250,000 บาท ประกอบด้ ว ยหุ้ น สามั ญ จ านวน 50,000 หุ้ น
มูลค่าที่เรียกชาระหุน้ ละ 25 บาท
จานวนหุน้ สามัญที่ลงทุนโดยบริษัท
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมด
ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ เท่ากับ 37,500 หุน้
มูลค่าเงินลงทุนรวม (หุน้ ละ 100 บาท)
3,750,000 บาท
มูล ค่ า เงิ น ลงทุ น ค านวณจากมู ล ค่ า หุ้น ที่ 937,500 บาท (ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 37,500 หุน้ มูลค่าที่เรียก
เรียกชาระครัง้ แรก (หุน้ ละ 25 บาท)
ชาระหุน้ ละ 25 บาท)
กรรมการบริษัท
1. นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์
2. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
3. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
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วัตถุประสงค์ในการลงทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์

เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะ
การเป็ นตั ว แทน หรือ นายหน้า โดยอาศั ย ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
เครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยูข่ องบริษัท
เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
เงินปั นผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 มีมติอนุมตั ิการจัดตัง้
บริษั ท ย่ อ ย เนื่ อ งจากพิ จ ารณาแล้ว ว่ า เป็ น รายการที่ ก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์กบั บริษัทในระยะยาว
ไม่มีความเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัท
การเข้าทารายการในครัง้ นี ไ้ ม่ถือเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยคานวณจากงบการเงิ น ไตรมาสที่ 1 สิน้ สุด วันที่ 31 มี น าคม
2563 เท่ากับร้อยละ 1.83*

*คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 3,750,000 / 204,810,654 เท่ากับร้อยละ 1.83

โครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2. นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์
3. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
37,500
7,550
4,950
50,000

ร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน (%)
75.0%
15.1%
9.9%
100.00%

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ และนายชวภาส องค์มหัทมงคล เป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจและเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เป็ นอย่างดีกับธนาคาร สถาบันการเงินและผูร้ ่วมธุรกิจที่
ดาเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน บริษัทเล็งเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะมีสว่ นสาคัญในการส่งเสริมให้บริษัท ย่อย
สามารถดาเนินธุรกิจ โดยอาศัยเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่แล้วของบริษัท ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสใน
การสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้
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อนึ่ง บริษัท มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการทารายการจัดตัง้ บริษั ทย่อยใหม่ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (รวมถึงทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) เนื่องจากเป็ นกรณี ที่
บริษัทมีการได้มาซึง่ เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึง่ เป็ นผลให้บริษัทอื่นนัน้ มีสภาพเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
นอกจากนี ้ การจัดตัง้ และลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ขา้ งต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.83 ของทรัพย์สนิ รวมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ
บริษัท (เกณฑ์ที่คานวณได้ขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงสุด) ซึง่ ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึง ไม่มีหน้าที่
ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ต้องได้รบั การอนุมตั ิการเข้า
ทารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีรายการได้มาที่เกิดขึน้ ในช่ วงระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการข้างต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิการมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ การลงทุน
ในบริษัทย่อยใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า และมีอานาจใน
การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรซึง่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าวทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นราวดี วรวณิชชา(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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