ที่ บห. 031-10-60
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
เรื่อง
เรียน

รายงานการลงทุนของบริษัทยอย
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “VI”) ไดมีมติอนุมัติ
การจัดตั้งบริษัทยอยภายใตชื่อบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด(“บริษัทยอย” หรือ “VIC”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
กิจการลงทุนแสวงหาผลประโยชน โดยเขาเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในกิจการคา
ใดๆ เขารวมกิจการหรือรวมคากับบุคคลอื่น หรือใหผูอื่นเขารวมกิจการหรือรวมคาดวย รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทตามรายละเอียดการลงทุนในบริษั ทยอย และได ดําเนินการจดทะเบียนจัด ตั้งบริษัทยอยดั งกลาวกับกระทรวงพาณิช ย
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นั้น
บัดนี้ ขอแจงใหทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติการลงทุน
ของบริษัทยอย หรือ VIC ตามวัตถุประสงคของการลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยขางตน โดย VIC ไดเขาซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม
และหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“Anypay”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเขาซื้อหุนสามัญของ Anypay จากผูถือหุนเดิม จํานวน 100,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียน Anypay ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
2. การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ Anypay โดย Anypay จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท โดย VIC จะซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวน จํานวน 60,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
คิ ด เป น มู ล ค า เงิ น ลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น 1,600,000 บาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 20.00 ของหุ น ทั้ ง หมดของ Anypay
โดย Anypay มีทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน จํานวน 8,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 800,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ10 บาท
การเขาลงทุน VIC ในหุนสามัญของ Anypay ดังกลาว ไมถือวาเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีขนาดของรายการ
เมื่อคํานวณตามเกณฑตางๆสูงสุดคิดเปนรอยละ 1.67 ซึ่งเปนรายการไดมาทรัพยสินที่ไมเขาขายเปนรายการที่มีนัยสําคัญที่ตอง
เปดเผยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน พ.ศ.2547
อยางไรก็ตามการลงทุนดังกลาวเขาหลักเกณฑการเปดเผยสารสนเทศ กรณีการเขารวมทุนหรือยกเลิกการเขารวมทุน
ตั้งแตรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทที่เขารวมทุน ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจึงขอแจง
รายละเอียดการเขาลงทุนในบริษัท เอนี่เพย จํากัด ดังตอไปนี้
1.

วัน / เดือน / ป ที่ทํารายการ
จะดําเนินการโอนหุนใหเรียบรอยกอน และจึงจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยใหดําเนินการ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ โดยชําระคาหุนทั้งจํานวนในวันที่โอนหุนและวันที่จดทะเบียนเพิม่ ทุน
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2.

คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษทั จดทะเบียน
ผูซื้อ:
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
ผูขาย:
นายธเนศพล ฤทธีภมร
ความสัมพันธระหวางกัน: คูสัญญาไมมีความเกี่ยวของกันแตอยางใดและมิไดเปนบุคคลเกี่ยวโยงกันกับผูซื้อ

3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
3.1
การเขาซื้อหุน Anypay
VIC จะเขาซื้อหุนสามัญของ Anypay จากผูถือหุนเดิม จํานวน 100,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20
ของทุนจดทะเบียน Anypay ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
3.2

การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
VIC จะเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ Anypay โดย Anypay จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิมจากทุน
จดทะเบียน 5,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดย VIC จะซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวน จํานวน 60,000 ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปน
มูลคารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
คิ ด เป น มู ล ค า เงิ น ลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น 1,600,000 บาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 20.00 ของหุ น ทั้ ง หมดของ Anypay
โดย Anypay มีทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน จํานวน 8,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 800,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ10 บาท
4.

รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
หุนสามัญ จํานวน 160,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของ Anypay คิดเปนมูลคาเงินลงทุนของ VIC ใน Anypay เทากับ 1,600,000 บาท
ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษัท เอนี่เพย จํากัด
วันเดือนปที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
29 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียน
- ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
- จํานวนหุนสามัญ
500,000 หุน
- มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน
ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนเพิ่มทุน
5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังเพิ่มทุน
8,000,000 บาท
ที่ตั้งสํานักงาน
53/43 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
รายชื่อกรรมการ
1. นายธเนศพล ฤทธีภมร
(ภายหลังจากการเขาลงทุนในบริษัท)
2. นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
2

อํานาจกรรมการ
รายชื่อผูถือหุนเดิม

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ชื่อ – สกุล
1. นายธเนศพล ฤทธีภมร
2. นายณัฐนันท จันทรโฮง
3. นางสาวอุมาพร เพียจันทร
รวม
รายชื่อผูถือหุนหลัง VIC เขาซื้อหุน
ชื่อ – สกุล
1. นายธเนศพล ฤทธีภมร
2. นายทานันทรชั ช กิจศรีโอภาค
3. บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
รวม
รายชื่อผูถือหุนหลังเพิ่มทุน
ชื่อ – สกุล
1. นายธเนศพล ฤทธีภมร
2. นายทานันทรชั ช กิจศรีโอภาค
3. บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
รวม

จํานวนหุนทีถ่ ือ
(หุน)
499,998
1
1
500,000

ทุนชําระแลว
(บาท)
4,999,980.00
10.00
10.00
5,000,000.00

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
100.00
0.00
40.00
100.00

จํานวนหุนทีถ่ ือ
(หุน)
200,000
200,000
100,000
500,000

ทุนชําระแลว
(บาท)
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
40.00
40.00
20.00
100.00

จํานวนหุนทีถ่ ือ
(หุน)
320,000
320,000
160,000
800,000

ทุนชําระแลว
(บาท)
3,200,000.00
3,200,000.00
1,600,000.00
8,000,000.00

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
40.00
40.00
20.00
100.00

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ Anypay
หนวย : บาท
สําหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบกําไรขาดทุน
รายไดหลัก
รายไดรวม
ตนทุนและคาใชจา ยรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.00
60.89
41,849.02
(41,788.13)
(41,788.13)
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หนวย : บาท
สําหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
50,211.87
185,000.00
235,211.87
27,000.00
27,000.00
250,000
(41,788.13)
208,211.87

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินทดรองจาย
รวมสินทรัพย
เจาหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของผูถือหุน

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ป 2559 ซึ่งระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินวา Anypay มีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5.00 ลานบาท แบงออกเปน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

5.

ขนาดของรายการ
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑคํานวณ 4 เกณฑ ดังนี้
เกณฑการคํานวณ

สูตรการคํานวณ

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

%ของ NTA ตามสัดสวนที่
ไดมา/NTA ของบริษัท

2. เกณฑกาํ ไรสุทธิ

% ของกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจาก
สินทรัพยตามสัดสวนที่ไดมา/
กําไรสุทธิของบริษัท

3. เกณฑมูลคารวมของสิง่
ตอบแทน

มูลคาที่จา ยชําระ/สินทรัพยรวม
ของบริษัท

4. เกณฑมูลคาหุนที่ไดรับ

จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคา
สินทรัพย/จํานวนหุนที่ออกและ
ชําระแลวของบริษัท

หมายเหตุ

ขนาดรายการ
20% * 208,211.87 บาท /
64,477,810 บาท

ไมสามารถคํานวณขนาดรายการได
เนื่องจากบริษัทขาดทุน
1,600,000 บาท
/ 95,543,578 บาท

1.67%

ไมสามารถคํานวณได เนื่องจากไมมีการ
ออกหุนเพื่อซื้อสินทรัพย

ขอมูลตามงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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0.07%

ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมามีดังนี้
ลําดับ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
VI

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ขนาดรายการ
(รอยละ)

วันที่เกิดรายการ

-

- ไมมี -

-

-

-

การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกัน และการลงทุนของบริษัทยอยในครั้งนี้ เมื่อ
คํานวณจากงบการเงินฉบับสอบทาน ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีขนาดรายการซึง่ มีมลู คาสูงสุดเมื่อ
คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เทากับรอยละ 1.67 โดยเมื่อนับรวมกับขนาดของรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา จะมีขนาดรายการรวมสูงสุด เทากับรอยละ 1.67 เนื่องจาก
ขนาดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวนอยกวารอยละ 15 ของสินทรัพยรวมของบริษัท บริษัทจึงไมมีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามการลงทุนดังกลาวเขาหลักเกณฑการเปดเผยสารสนเทศ กรณี
การเขารวมทุนหรือยกเลิกการเขารวมทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทที่เขารวมทุน ตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการ
ปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน
6.

แหลงที่มาของเงินทุน
บริษัทใชเงินจากการดําเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการชําระคาหุน

7.

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- เพื่อเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชนตามวัตถุประสงคของบริษัทยอย โดยบริษัทที่เขา
ลงทุน (Anypay) เปนบริษัทผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นการรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โทรศัพทมือถือ ปจจุบันไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นพรอมที่จะใหลูกคาใชงานเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะทําใหบริษัท
ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินธุรกิจทันที
- บริษัทสามารถนําแอพพลิเคชั่นการชําระคาสินคาและบริการดังกลาวของ Anypay มาพัฒนาเพื่อเพิ่มชอง
ทางการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ของบริษัทได โดยลูกหนี้ของบริษัทสามารถชําระหนี้ใหแกบริษัทผานแอพพลิเคชั่น
ดังกลาวเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
เปนการเพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจใหกวางขวางขึ้น ซึ่งบริษัททีเ่ ขาลงทุนมีการดําเนินธุรกิจที่มีความแตกตาง
จากบริษัทแม จะเปนการสรางรายไดในอนาคตใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และยั่งยืนตอไป

8.

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน
มูลคาการลงทุนของ VIC ใน Anypay โดยการเขาซื้อหุนสามัญและหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 160,000 หุน มูลคาหุนละ
10 บาท เปนเงิน 1,600,000 บาท โดยมีเงื่อนไขชําระเงินคาหุนทั้งจํานวนในวันที่โอนหุนและวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน
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9.

เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
ราคาซื้อขายนี้เปนราคาที่อางอิงจากการเจรจาและตกลงรวมกันระหวางผูซื้อ(VIC) และผูขาย(Anypay) โดยผูซื้อ
(VIC) ไดพิ จารณาจากมูลค าตามบั ญชีข องสวนผูถือ หุน ของ Anypay ตามขอ มูลงบการเงินที่ ตรวจสอบแลวล าสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเทากับ 208,211.87 บาท และเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่
26 มกราคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน Anypay
ซึ่งผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นการรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรศัพทมือถือเสร็จเรียบรอย
แลว อันจะเปนการเพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดในอนาคตใหแกผูซื้อ (VIC) และ
ใหแกบริษัทในฐานะบริษัทแมตอไป

10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอการทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ และมีความเห็นวาการไดมาของหุน Anypay ของ
VIC ดังกลาว มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัทฯดังนี้
- เปนการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของบริษัทยอย คือการแสวงหาผลประโยชน โดยเขาเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชน ลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในกิจการคาใดๆ เขารวมกิจการหรือรวมคากับบุคคลอื่น หรือใหผูอื่น
เขารวมกิจการหรือรวมคาดวย
- เปนการเพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจใหกวางขึ้น ซึ่งบริษัทที่เขาลงทุนมีการดําเนินธุรกิจที่มีความแตกตางจาก
บริษัท อันจะเปนการสรางรายไดในอนาคตใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง

11.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขางตน
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวาขอความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําขึ้น
ดวยความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(นายนนทวัชร ธนสุวิวฒ
ั น)
กรรมการบริษัท
สํานักผูบ ริหาร
โทร. 0-2194-8562
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