เลขที่ 05/2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564
เรื่ อง

การเข้ าทาสัญญาร่วมทุนกับบริ ษัทบีเอสเอส โฮลดิ ้งส์ จากัด และบริ ษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ ลงนามในสัญญา

ร่ วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริ ษัทบีเอสเอส โฮลดิ ้งส์ จากัด (“BSSH”) และบริ ษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
(“HUMAN”) (“สัญญาร่ วมทุนฯ”) เพื่อจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุน ภายใต้ ชื่อ “บริ ษัท แรบบิท แคช จากัด” โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียน:

800,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

โครงสร้ างการถือหุ้น:

BSSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 77, AEONTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 18
และ HUMAN ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 5

ประเภทธุรกิจ

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ ผ่านแพลตฟอร์ ม ดิจิ ทัล (Digital Platform) ภายใต้
แบรนด์ “Rabbit Cash”

แหล่ งที่มาของเงินทุน:

เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

การลงทุนและให้ ความ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ ตกลงในสัญญาร่วมทุนฯ ที่จะเพิ่มทุนและ/หรื อให้ เงินกู้ยืม

ช่ วยเหลือในอนาคต:

จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) แก่บริ ษัทร่ วมทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ าย เป็ นจานวนรวมกันแล้ วไม่เกิน 800,000,000 บาท

ขนาดรายการ

การเข้ าร่วมลงทุนในครัง้ นี ้ เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ เมื่อคานวณขนาด
รายการแล้ ว ไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.

20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา

บริ ษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ BSSH และ HUMAN ในลักษณะที่จะทาให้
รายการดั ง กล่ า วเข้ าข่ า ยเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ ในการท า
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

ทังนี
้ ้ การเข้ าร่ วมลงทุนดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งจัดให้ มีขึ ้นเมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งความคืบหน้ าเกี่ยวกับการจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุนฯ ให้ ทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

(นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ)
กรรมการผู้จดั การ

