ที่ บห. 002-01-63
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เรียน ผูถอื หุน
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2. หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3. ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย (Issuer Account) (แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ) และแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
6. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชําระเงินคาจองซื้อหุน
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง ที่ 2/2562 ของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน ที่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
(Rights Offering) จํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุน
สามัญใหม (เศษของหุนใหปดทิ้ง) กําหนดราคาจองซื้อหุนละ 0.05 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) เดิมในวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชําระเงินคาหุนเดิมในระหวางวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ.
2562 โดยบริษัทจะแจงใหทราบในภายหลัง ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดําเนินการกําหนดวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) และกําหนดวันจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนโดยมีอาํ นาจดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะการ
กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
(2) กํา หนดหรือ เปลี่ย นแปลง วิธีการจั ดสรรหุน สามัญ เพิ่ มทุน เช น จัด สรรในคราวเดีย วทั้ ง จํ า นวน หรือ หลายคราว
ระยะเวลาเสนอขาย อั ต ราส ว นการเสนอขาย วิ ธีก ารชํา ระราคา หรือ รายละเอี ย ดในการจัด สรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช น
การกําหนดวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
(3) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 1/2563 ซึ่ง ประชุ มในวั น จั น ทรที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ได มีม ติอ นุมั ติกํ า หนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,867,356,819
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ในอัตรา การจัดสรร 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุนสามัญใหม (เศษของหุนใหปดทิ้ง) กําหนดราคา
จองซื้อหุนละ 0.05 บาท ใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ดังนี้
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(1) กําหนดใหวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date)
(2) กํ า หนดวั น จองซื้ อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท และชํ า ระเงิ น ค า หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เป น วั น ที่ 11-14 กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทําการ)
ทั้งนี้ สําหรับการจัดสรรตามสิทธิเปนไปตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติ
อนุมัติ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)ในรอบแรก
มีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระ
คาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรก
มีจํานวนนอ ยกวาหุนที่ ผูถือ หุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิท ธิ จะจัดสรรหุน ที่เหลือดัง กลาวใหแ กผูที่ จองซื้อเกินกวา สิทธิตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
(2.1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของ
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับ
จัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว
(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (2.1) ใหจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย
และยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้นโดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของ
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับ
จัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (2.2) นี้
จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
อนึ่ง หากยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
และการจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน
สามัญเพิ่มทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง
จึงเรียนมาเพื่อแจงสิทธิของทานในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทไดกําหนดรายละเอียดการออกและ
เสนอขายพรอมทั้งการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไวในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่แนบมา
พรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสักกะพงษ บุญมี)
รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร
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