ที่ บห. 001-01-61
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
เรื่อง
เรียน

แจงการซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอย
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เวนเจอร อินคอรป อรเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท” หรือ “VI”) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
โดยบริษัทยอยดังกลาวมีมติจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท จากเดิม 30,000,000 บาท เปน 50,000,000 บาท โดยจะมีการเพิ่มทุน
บริษัทอีกจํานวน 20,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ไดอนุมัติการซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 20,000,000 บาท คิดเปน 2,000,000 หุน บริษัทจึงขอแจงรายละเอียดการซื้อหุนเพิ่มทุนใน
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด ดังตอไปนี้
1.
วัน / เดือน / ป ที่ทํารายการ
ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.
ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัทเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2,000,000 หุน ในราคาหุนละ 10
บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท
3.
รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
หุนสามัญ จํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของ บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด และ คิดเปนมูลคาเงินลงทุนของบริษัทเทากับ 20,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทุนจดทะเบียน บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
ทุนจดทะเบียน (บาท)

จํานวนหุน (หุน )

มูลคาทีต่ ราไวหุนละ (บาท)

กอนการเพิ่มทุน

30,000,000

3,000,000

10

หลังการเพิม่ ทุน

50,000,000

5,000,000

10

3.2 โครงสรางการถือหุน
ผูถือหุน

กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน (หุน )

1. บมจ. เวนเจอร อินคอรปอรเรชัน่
2. นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
3. นายนิทัศน วัฒนกุล

2,999,996
1
1
1

หลังการเพิ่มทุน

รอยละ

จํานวนหุน (หุน )

รอยละ

100.00
0.00
0.00

4,999,996
1
1

100.00
0.00
0.00

ผูถือหุน

กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน (หุน )

4. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
5. นายวินเซ็นต หยวน ซัน ลี
รวม
4.

หลังการเพิ่มทุน

รอยละ

จํานวนหุน (หุน )

รอยละ

0.00
0.00
100.00

1
1
5,000,000

0.00
0.00
100.00

1
1
3,000,000

ขนาดของรายการ
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑคํานวณ 4 เกณฑ ดังนี้
เกณฑการคํานวณ
สูตรการคํานวณ
1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑกาํ ไรสุทธิ
3. เกณฑมูลคารวมของสิง่
ตอบแทน
4. เกณฑมูลคาหุนที่ไดรับ
หมายเหตุ

% ของกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยตาม
สัดสวนที่ไดมา/กําไรสุทธิของบริษัท
มูลคาที่จา ยชําระ/
สินทรัพยรวมของบริษัท

ขนาดรายการ
100% * 20,000,000
บาท / 59,811,167
33.44%
บาท
ไมสามารถคํานวณขนาดรายการได
เนื่องจากบริษัทขาดทุน
20,000,000 บาท
20.69%
/96,662,991 บาท

จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย/
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท

ไมสามารถคํานวณได เนื่องจาก
ไมมีการออกหุนเพื่อซื้อสินทรัพย

%ของ NTA ตามสัดสวนที่ไดมา/
NTA ของบริษัท

ขอมูลตามงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมามีดังนี้
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ มูลคารายการ
ลําดับ
VI
(ลานบาท)
1
การลงทุนของบริษัทยอย
1.60

ขนาดรายการ
(รอยละ)
1.67

วันที่เกิดรายการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2560

การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยในครั้งนี้
เมื่อคํานวณจากงบการเงินฉบับสอบทาน ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีขนาดรายการซึ่งมีมูลคาสูงสุด
เมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เทากับรอยละ 33.44 โดยเมื่อนับรวมกับขนาดของรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เทากับ รอยละ 33.51 ของสินทรัพยรวมของบริษัทซึ่งมากกวารอยละ 15 แตไมถึงรอยละ 50
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหนาที่ตองรายงานและเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตองจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ
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5.

แหลงที่มาของเงินทุน
บริษัทใชเงินลงทุนจากการดําเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการชําระคาหุน

6.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน
เพื่อเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
และธุรกิจการใหบริการสินเชื่ออื่นๆตามวัตถุประสงคของบริษัท
เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทใหเปนไปตามคุณสมบัติ เรื่องการขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (Nano Finance) และการขออนุญาตประกอบธุรกิจกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอการทํารายการ
การเพิ่มทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการจัดโครงสรางของบริษัทเพื่อเตรียมความพรอมในการลงทุน และเปดโอกาสให
บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายขึ้น และเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อตามกฎเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด

8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทที่แตกตางจาก ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตาม 7.
ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการคนใดมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวาขอความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําขึ้นดวย
ความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน)
กรรมการ

สํานักผูบ ริหาร
โทร. 0-2194-8562
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