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        วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบควิอาร ์(QR Code) และแบบแจง้การประชมุ 
  3. ประวตัขิองกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่ง 
  4. ประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 
  5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) 
  6. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
  7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
  8. วธีิมอบฉนัทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ 
  9. นิยามกรรมการอสิระ และขอ้มลูกรรมการบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
  10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มตใิหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ หอ้ง
ประชุมของบริษัทชัน้ 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1.   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัท  า

รายงานการประชมุดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ และจดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.vintcom.co.th 
แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ี
ส่งมาดว้ย 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 

กรกฎาคม 2563 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ 
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่2.    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไวใ้น

รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้



2 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
   ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
การลงมต ิ วาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 
วาระที ่3.   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจะตอ้งจัดท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชีเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี ในการนีบ้ริษัทไดจ้ดัท  างบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ 
QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ของบรษิัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการแลว้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที ่4.   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดไวว้่า ในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่ง
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้มีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

  1. นายณรงค ์อิงคธ์เนศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ์ กรรมการ 
  3. นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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  โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วนัท่ี 18 มกราคม 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิบนเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม

หลกัเกณฑ ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคุณสมบตัิ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงท่ีผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถว้น ตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงมีคณุสมบตัิ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระ
ครบถว้น ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึเป็นประโยชนอ์ย่างสงูตอ่บรษิัท 

   
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีไดร้ับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ
ของบริษัทแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ทัง้  3 ท่าน กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เ น่ืองจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ท่ี มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่5.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการ

มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ
คา่ตอบแทนเฉล่ียในอตุสาหกรรม รวมทัง้ธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ภาระหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน  



4 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 
 
 
 
ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายละเอียดคา่ตอบแทน 

อตัราคา่ตอบแทน (บาท) 
คา่ตอบแทนราย

เดือน 
(อตัราเดิม) 

คา่ตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราเดิม) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราที่เสนอ) 
- ประธานกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- กรรมการบรษัิท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

15,000 
20,000 

- 
 
- 

15,000 
- 
- 
- 

 
 
 

คงเดิม 

15,000 
20,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

 
 
 

คงเดิม 

การจา่ยโบนสัประจ าปี ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษัิท 
คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมม่ี 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท

แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุ 
 
วาระที ่6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าสอบ

บัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท จาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

  1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ 
  2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ 
  3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8509 
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  และเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้
 
      คา่สอบบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน  1,930,000 บาท 
  คา่บรกิารสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  
  (สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564, 30 มิถนุายน 2564 และ 30 กนัยายน 2564) 
          จ  านวน      600,000 บาท 
    รวมคา่บรกิารทัง้สิน้              2,530,000 บาท 
   
  รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2562 ถงึปี 2564 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563/2564

เพิม่ (ลด) 
คา่สอบบญัชี (บาท) 2,450,000  2,530,000 2,530,000 - 
คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 

 
  ทัง้นีร้ายละเอียดประวตัิของผูส้อบบญัชีปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ

ขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทในปี 2564 
เป็นปีแรก 

 
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหว้า่จา้งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 และเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจ านวนดงักล่าวมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

 
  นอกจากนีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  

2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนใน
ต่างประเทศท่ีอาจใชผู้ส้อบบญัชีอ่ืน เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และ /หรือความเหมาะสมดา้น
ปริมาณรายการทางบญัชีและอัตราค่าสอบบญัชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้ารจัดท างบ
การเงินสามารถด าเนินการไดอ้ย่างครบถว้นเรียบรอ้ยตามก าหนดเวลาทกุประการ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ประจ าปี 2564 และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที ่7.  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 45 (โดยสรุป) ก าหนดวา่ บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
เงินทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 
  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

89,722,094 บาท และบริษัทไดมี้การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้จึงไม่ตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ในครัง้นี ้

  ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2561 ถงึปี 2563   

รายการ ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 58,539,043 66,778,204 89,722,094 
จ านวนหุน้ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
เงินปันผลประจ าปี  (บาท/หุน้) 0.12 0.16 0.20 
รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 36,000,000 48,000,000 60,000,000 
อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 61.50 71.88 66.87 

  ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายปันผลท่ีเสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัททกุประการ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60,000,000 บาท ซึ่งเป็น
รอ้ยละ 66.87 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
5/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไดมี้มตอินมุตัจิ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท 
เป็นเงิน 30,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวดนีใ้นอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

 
  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ก่อน 
   
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที ่8.  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 

เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติอนมุตัิให้

น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมีวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทนุเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการช าระราคาค่าหุน้สามญัของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั (“I-SECURE”) ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้
ของบรษิัทดงักล่าวตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 
12 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทปรากฏในแบบรายงานการเพิ่ม
ทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5)  

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

จ านวน 3,502,600 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 153,502,600 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษิัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 153,502,600 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบสามลา้นหา้แสนสองพนัหกรอ้ยบาท) 
  แบง่ออกเป็น 307,005,200 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดลา้นหา้พนัสองรอ้ยหุน้) 
  มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 307,005,200 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดลา้นหา้พนัสองรอ้ยหุน้) 
  หุน้บรุมิสิทธิ  -  หุน้  (- หุน้)  

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9.  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 150,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 153,502,600 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทนุของบรษิัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8 
ขา้งตน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ บริษัท ดบัเบิล้ยูพีเอส จ ากดั (“WPS”) และ WPS MSSP Limited (“WPS 
MSSP”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท ซึ่งเป็น
การด าเนินการช าระค่าหุน้งวดสุดทา้ยตามเง่ือนไขขอ้ตกลงการซือ้หุน้ของบริษัท ไอ -ซีเคียว จ ากัด 
ตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดงันี ้
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(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,572,700 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระคา่ตอบแทนการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั จ านวน 
203,999 หุน้ ซึ่ง WPS น ามาช าระเป็นค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ย 
เงินสด 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,432,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS 
MSSP เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระคา่ตอบแทนการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 
จ านวน 196,000 ซึ่ง WPS MSSP น ามาช าระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแทนการ
ช าระดว้ยเงินสด 

 
 ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทแลว้ WPS และ WPS MSSP จะถือหุน้ของ

บริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 1.16 และรอ้ยละ 1.12 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
(หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท) ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณ
รอ้ยละ 2.28 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอช่ือบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุน้ดังกล่าวเข้ามาเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียว 
โยงกนัของบริษัท ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด
ครั้งนี ้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตักิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

 
 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในราคาหุน้ละ 5.71 บาท เป็นการก าหนดราคาเสนอขาย

ไวอ้ย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 
72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดอา้งอิงจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาด
หลกัทรพัย)์ 

 
 นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัขา้งตน้จะไม่เป็นผลให้

บคุคลใดตอ้งมีหนา้ท่ีท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบง า
กิจการ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 



9หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

 
 
 
 
 ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัย ์เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ .ศ.2558 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั
ในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนท่ีตลาดหลักทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ราคาตลาด ค  านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยย์้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท) บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS MSSP น าหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีไดร้บัจาก
การเสนอขายดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
เริ่มท  าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  WPS และ WPS 
MSSP จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูก
สั่งหา้มขาย 

 
 รายละเอียดการออกเสนอขาย และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศ

เก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) และ
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) 

 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีสืบเน่ืองกนั เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณา
อนมุัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ 
ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงันี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจน
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้หุน้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ 
รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว 

(3) ลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 
และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขอ เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ต่อ
กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์และมี  
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อ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนสมบูรณ ์โดยก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดร้บั
อนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติ
อนมุตัใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ หรือ บรษิัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
12 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มี
มติไวอ้ย่างชดัเจนว่าเม่ือพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย 
ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ

บริษัท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 7,005,200 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม
39,999,692 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้ทกุประการ   

 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

หมายเหตุ วาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ซึง่มีส่วนไดเ้สีย ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั 
 
วาระที ่10. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ทัง้นีบ้ริษัทไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 8 
มีนาคม 2564 และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ ระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564  โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุแตอ่ย่างใด 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชนั “IR Plus AGM” โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวโหลดไดจ้าก App Store หรือ Google Play Store พรอ้มทัง้เตรียมแบบแจง้
การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) และเอกสารส าหรบัการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8) เพ่ือท าการลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM” ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของ
ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บัการแจง้เตือนจากแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  เพ่ือท าการ 
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ก าหนดรหสัประจ าตวั (Pin Code) ส าหรบัใชล้็อกอิน (Log-in) เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยผูถื้อหุน้
สามารถเขา้สู่ระบบในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดต้ัง้แตเ่วลา 13:00 น. เป็นตน้ไป  

เพ่ือความสะดวก หากผูถื้อหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้(ขอ้มลูของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 10 ท่ีท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทกุวาระล่วงหนา้ได ้
โดยจะตอ้งจดัส่งเอกสารทัง้หมดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8 มาถึงบริษัทตามท่ีอยู่ดา้นล่างนี ้ก่อนเวลา 17:30 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 
2564  

  บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
  เลขท่ี 159/21 ชัน้ 14 หอ้งเลขท่ี 1401 อาคารเสรมิมิตรทาวเวอร ์ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก)  
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล ์

q_a@vintcom.co.th และสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 8 และบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท https://www.vintcom.co.th/agm2564  

จงึขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั และเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นายณรงค ์อิงคธ์เนศ 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
อายุ    63 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 29 กนัยายน 2535 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ California State University, USA 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 97/2555 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   219,999,800 หุน้ (73.33%)  
ถือหุน้ผ่าน บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั และ บรษิัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ ากดั   
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2535 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทย่อย 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิัท วีเซริฟ์พลสั จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 

บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จ  ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2534 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 
2534 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยอินควิเบเตอร ์ดอท คอม จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิัท วีเฮลท ์ทรีซกิตี ้จ  ากดั 
2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD. 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้   
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายณรงค ์อิงคธ์เนศ เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้   
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ์ 
ต าแหน่ง    กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
อายุ    58 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 2 พฤษภาคม 2543 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 11 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 
• ปรญิญาตรีและปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 3821 
• สมาชิกผูท้รงคณุวฒุอิาวโุส (Fellow Member) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 17/2545 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 1/2549, 2/2550  
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 5/2558 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 15/2563  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   -ไม่มี- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์ 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2543 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิาร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

บริษัทย่อย 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิัท วีเซริฟ์พลสั จ ากดั 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 
บริษัทร่วม 
ก.ย. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอ็มอินเทลลิเจนซ ์จ ากดั 
 
บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จ ากดั (มหาชน) 
2542 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบรษิัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2542 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ บรษิัท วีเน็ท พาวเวอร ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท ฟอรไ์ซท ์โฮลดิง้ส ์จ  ากดั 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. 
2557 – ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท บลฟิูช โซลชูั่น จ ากดั 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์เป็นผูมี้คณุสมบตักิาร
เป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้ 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ประวัตขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
อายุ    49 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 
 Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University, USA 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 106/2556 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23/2559 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   -ไม่มี- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
2562 – ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
2560 – ปัจจบุนั   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2554 – 2561   คณะกรรมการการอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
2554 – 2560   ผูช้่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2554 – 2560   เลขานกุารคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2538 – 2562   ผูช้่วยศาสตราจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  2/2 ครัง้ 
 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั เป็นผูมี้คณุสมบตัิ
การเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งแลว้  
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สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 

 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ชื่อ – นามสกุล นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ      

    
   

อายุ 42 ปี 
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  8420 
ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ต าแหน่งปัจจุบัน หุน้ส่วน 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณด้์านวิชาชีพ • ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ          

       ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)  
•     สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

ความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียใดๆ  
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชัน้ 48 เอ็มไพรท์าวเวอร ์
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 

 
ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ      
    
   

อายุ 48 ปี 
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  5752 
ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ต าแหน่งปัจจุบัน หุน้ส่วน 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณด้์านวิชาชีพ • ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ          

       ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)  
•     สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

ความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียใดๆ  
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชัน้ 48 เอ็มไพรท์าวเวอร ์
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ชื่อ – สกุล นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ ์

อายุ 44 ปี 

เลขทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาต 8509 

ประวัตกิารศกึษา • ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาบญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ์

ต าแหน่งปัจจุบัน หุน้ส่วน, สอบบญัชี   
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ประสบการณด้์านวชิาชีพ • ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ 

• สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
ความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้หอืหุ้น
ใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่มี 

ข้อมูลการตดิต่อผู้สอบบัญชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชัน้ 48 เอ็มไพรท์าวเวอร ์
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

หนา้ 1 จาก 6 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่22 กุมภาพันธ ์2564 

ขา้พเจา้ บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือ
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2564 ระหวา่งเวลา 10.00 - 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 7,005,200 0.50 3,502,600 
        การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - -  
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ 
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
ไดแ้ก่  
1. บรษิัท ดบัเบิล้ยูพีเอส 
จ ากดั (“WPS”) และ 

2. WPS MSSP Limited  
(“WPS MSSP”)  

7,005,200 
 

- 5.71 
 

หลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์ห้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตอ่บคุคล

ในวงจ ากดัได ้
 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1, 2  

หมายเหต ุ:  
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 2 ราย ไดแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 5.71 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้ ดงันี ้ 
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หนา้ 1 จาก 6 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่22 กุมภาพันธ ์2564 

ขา้พเจา้ บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือ
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2564 ระหวา่งเวลา 10.00 - 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 7,005,200 0.50 3,502,600 
        การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - -  
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ 
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
ไดแ้ก่  
1. บรษิัท ดบัเบิล้ยูพีเอส 
จ ากดั (“WPS”) และ 

2. WPS MSSP Limited  
(“WPS MSSP”)  

7,005,200 
 

- 5.71 
 

หลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์ห้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตอ่บคุคล

ในวงจ ากดัได ้
 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1, 2  

หมายเหต ุ:  
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 2 ราย ไดแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 5.71 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้ ดงันี ้ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

หนา้ 2 จาก 6 

 รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร  ราคา 
เสนอขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าเสนอขายรวม 
(บาท) จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของทุน

ช าระแล้วหลังเพิม่
ทุน 

1. WPS  3,572,700 รอ้ยละ 1.16 5.71 20,400,117 
2. WPS MSSP 3,432,500 รอ้ยละ 1.12 5.71 19,599,575 
 รวม 7,005,200 ร้อยละ 2.28  39,999,692 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็นราคาท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมี
มตกิ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ โดยเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาด
ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทค  านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทท่ีซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว เพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

2. ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 มีมตอินมุตัิเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงันี ้ 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้หุน้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(3) ลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การย่ืนค าขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ส  านักงาน ก .ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้
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(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนสมบูรณ ์โดยก าหนดใหบ้ริษัท
จะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือ บริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมตอินมุตัใิหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติ
ไว้อย่างชัดเจนว่าเม่ือพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตาม ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ไม่มีกรณีดงักล่าว เน่ืองจากบริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตาม
จ านวนท่ีระบไุวข้า้งตน้เทา่นัน้ 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดย 

  ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ตัง้แต่วนัท่ี................................จนกว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 
2564 

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต   

4.1 บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัทตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตามที่ก  าหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558  

4.2 บรษิัทจะตอ้งจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียนการเพ่ิมทนุช าระแลว้ของ
บรษิัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บรษิัทจะตอ้งขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหพิ้จารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บรษิัทจะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคา
ค่าหุน้สามญัของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั (“I-SECURE”) ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทดงักล่าวตามท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE จาก
นายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) จ านวน 400,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ซึ่ง ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว (วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561) I-SECURE มีผูถื้อหุน้
หลกั คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุน้ I-SECURE คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE 
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(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนสมบูรณ ์โดยก าหนดใหบ้ริษัท
จะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือ บริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมตอินมุตัใิหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติ
ไว้อย่างชัดเจนว่าเม่ือพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตาม ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ไม่มีกรณีดงักล่าว เน่ืองจากบริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตาม
จ านวนท่ีระบไุวข้า้งตน้เทา่นัน้ 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดย 

  ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ตัง้แต่วนัท่ี................................จนกว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 
2564 

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต   

4.1 บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัทตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตามที่ก  าหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558  

4.2 บรษิัทจะตอ้งจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแลว้ของ
บรษิัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บรษิัทจะตอ้งขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหพ้ิจารณารบัหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

บรษิัทจะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคา
ค่าหุน้สามญัของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั (“I-SECURE”) ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทดงักล่าวตามท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE จาก
นายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) จ านวน 400,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ซึ่ง ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว (วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561) I-SECURE มีผูถื้อหุน้
หลกั คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุน้ I-SECURE คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE 
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ตามล าดบั โดยบรษิัทจะช าระราคาคา่หุน้ I-SECURE ใหแ้ก่ผูข้ายหรือบคุคลที่ผูข้ายก าหนด ดว้ย (1) เงินสดทัง้จ  านวน หรือ (2) 
ช าระเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทท่ีคดิเป็นมลูคา่รวมไม่เกิน 40 ลา้นบาท ใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตามสดัส่วนการถือ
หุน้ของบุคคลดงักล่าวใน I-SECURE ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเท่ากับราคาตลาด
ในช่วงที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท และ ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นเงินสด  

ทัง้นี ้มลูคา่การซือ้หุน้ I-SECURE เทา่กบั 300,852,722.60 บาท โดยการช าระราคาคา่ซือ้หุน้ I-SECURE แบง่เป็น 3 งวด ดงันี ้

(1) งวดท่ี 1 จ านวน 115,000,000 บาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ  านวนในวนัซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์ซึ่งบริษัทไดช้  าระค่าหุน้ 
เป็นเงินสดทัง้จ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 

(2) งวดท่ี 2 จ านวน 84,282,486.90 บาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ  านวน อ้างอิงจากผลก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงของ  
I-SECURE ในปี 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ I-SECURE ท่ีเท่ากบั 26,384,181 บาท โดยมีสูตร
การค านวณดงันี ้ 

 จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระงวดท่ี 2 = (26,384,181*9.8) + 25,000,0001/ - 115,000,0002/) * 50% = 84,282,486.90 

 ทัง้นีบ้รษิัทไดช้  าระคา่หุน้งวดท่ี 2 เป็นเงินสดทัง้จ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

(3) งวดท่ี 3 จ านวน 101,570,235.70 บาท อา้งอิงจากผลก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงของ I-SECURE เฉล่ียในปี 2562 และ 
2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ I-SECURE ท่ีเท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท 
ตามล าดบั โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้ 

 จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระงวดท่ี 3 = ((26,384,181+29,912,293)/2)*9.8) + 25,000,0001/ - 115,000,0002/ - 
84,282,486.903/ = 101,570,235.70 

หมายเหต:ุ 1/ จ านวนเงินท่ีบวกเพิ่มจากคา่ P/E Multiple ท่ี 9.8 เทา่ 
   2/ จ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้ในงวดท่ี 1 
  3/ จ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้ในงวดท่ี 2 

 ทัง้นีบ้ริษัทจะช าระค่าหุน้งวดท่ี 3 เป็นเงินสดทัง้จ  านวน หรือ ช าระเป็นหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทท่ีคิดเป็นมลูค่า
รวมไม่เกิน 40 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือช าระเป็นเงินสด 

ภายหลังการเขา้ซือ้หุน้สามัญทัง้หมดของ I-SECURE เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 I-SECURE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และปัจจุบนับริษัทยงัเหลือภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ I-SECURE ในงวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะ
จ่ายช าระเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 5.71 
บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 39,999,692 บาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 61,570,543.70 บาท ช าระเป็นเงินสดซึ่งบริษัทไดช้  าระแลว้
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ช าระราคาคา่ตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ I-SECURE ในงวดท่ี 3 (งวดสดุทา้ย) แทนการช าระดว้ยเงินสดทัง้จ  านวนในมลูค่า
รวม 101,570,235.70 บาท โดยบริษัทสามารถช าระค่าตอบแทนดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในมลูค่าไม่เกิน 39,999,692 
บาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 61,570,543.70 บาท ช าระเป็นเงินสด ซึง่บรษิัทไดช้  าระแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564   

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 5.71 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 39,999,692 บาท เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระค่าหุน้ดงักล่าว จะท าใหบ้ริษัทสามารถลด



38 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

หนา้ 5 จาก 6 

ภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้เป็นเงินสดลงไดเ้ป็นจ านวนท่ีเท่ากับมูลค่าเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดงักล่าว ซึ่ง
ส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอในการช าระค่าหุน้ I-SECURE สามารถบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ี และ
สามารถส ารองเงินสดที่มีอยู่ในบรษิัทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนรองรบัการด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้ม
เงินหรือการระดมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือมาช าระค่าหุน้ดงักล่าว นอกจากนี ้การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทมีฐานเงินทุน
และส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ 
 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุของบรษิัทใน  I-SECURE ซึ่งปัจจุบนัมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และท่ีผ่านมา
การลงทนุใน I-SECURE ไดช้่วยสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการด าเนินการเ้้าระวงัระบบรกัษาความ
ปลอดภยัทางคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย บรษิัทสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรสทุธิของ I-SECURE เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
งบการเงินรวมของบริษัท และคาดว่า I-SECURE จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้ง
โอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุดงักล่าว ซึง่ส่งผลดีตอ่มลูค่าบริษัท มลูค่าหุน้ รวมถึงการไดร้บัประโยชนใ์นรูป
ของเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคาตลาด ไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 
 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 
วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ) ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่ม
ทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS MSSP น าหุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายดงักล่าวออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ โดยภายหลงั
จากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS 
MSSP สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้
บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6)  

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ปี 
1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ืออนมุตัิการเพิ่ม

ทุน และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั  

21 กมุภาพนัธ ์2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 (Recode Date) 

8 มีนาคม 2564 

3. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  29 เมษายน 2564 
4. วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 



39หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

หนา้ 5 จาก 6 

ภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้เป็นเงินสดลงไดเ้ป็นจ านวนท่ีเท่ากับมูลค่าเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าว ซึ่ง
ส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอในการช าระค่าหุน้ I-SECURE สามารถบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ี และ
สามารถส ารองเงินสดที่มีอยู่ในบรษิัทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนรองรบัการด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้ม
เงินหรือการระดมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือมาช าระค่าหุน้ดงักล่าว นอกจากนี ้การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทมีฐานเงินทุน
และส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ 
 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุของบรษิัทใน  I-SECURE ซึ่งปัจจุบนัมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และท่ีผ่านมา
การลงทนุใน I-SECURE ไดช้่วยสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการด าเนินการเ้้าระวงัระบบรกัษาความ
ปลอดภยัทางคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย บรษิัทสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรสทุธิของ I-SECURE เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
งบการเงินรวมของบริษัท และคาดว่า I-SECURE จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้ง
โอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุดงักล่าว ซึง่ส่งผลดีตอ่มลูค่าบริษัท มลูค่าหุน้ รวมถึงการไดร้บัประโยชนใ์นรูป
ของเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคาตลาด ไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 
 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 
วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท) ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่ม
ทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS MSSP น าหุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายดงักล่าวออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ โดยภายหลงั
จากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS 
MSSP สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้
บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6)  

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ปี 
1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ืออนมุตัิการเพิ่ม

ทุน และการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั  

21 กมุภาพนัธ ์2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 (Recode Date) 

8 มีนาคม 2564 

3. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  29 เมษายน 2564 
4. วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

หนา้ 6 จาก 6 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

5. ย่ืนค  าขออนญุาตเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทต่อบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัิ 

6. วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ภายหลังผ่านกระบวนการตามข้อ 1 - 5  ข้างต้น และ
ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแลว้ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหบุ้คคลในวงจ ากดัไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 
ของ ปี 2564 

7. จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564 

8. วนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด
เริ่มท  าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

ลงช่ือ ...................................................................... 
 (นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ)์ 
 กรรมการ 
  

ลงช่ือ ...................................................................... 
 (นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
 กรรมการ 
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หนา้ 1 จาก 10 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2564 เ ม่ือวันท่ี  
21 กุมภาพนัธ ์ 2564 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ดบัเบิล้ยูพีเอส จ ากัด (“WPS”) และ WPS MSSP Limited 
(“WPS MSSP”) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในราคาหุน้ละ 
5.71 บาท อา้งอิงจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัท ท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่าง
วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักล่าว ถือเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณา
และมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน ตามที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที ่
ทจ. 72/2558”) ซึง่จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้บริษัทจะตอ้งไดร้บั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(‘ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยรายละเอียดการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทมีดงันี ้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ และการก าหนด
ราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุน้
ละ 5.71 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 2 ราย ไดแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะ
ไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 3,572,700 หุน้ และ 3,432,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทนุทัง้หมดท่ีบรษิัทจะเสนอขายในครัง้นีต้ามล าดบั 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว ในราคาท่ีเท่ากบั 5.71 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่า
รวม  39,999,692 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าวไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 
72/2558  โดยราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัท  ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติใหเ้สนอวาระตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 
2564 ถงึ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ 
บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2564 เ ม่ือวันท่ี  
21 กุมภาพนัธ ์ 2564 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ดบัเบิล้ยูพีเอส จ ากัด (“WPS”) และ WPS MSSP Limited 
(“WPS MSSP”) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในราคาหุน้ละ 
5.71 บาท อา้งอิงจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัท ท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่าง
วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักล่าว ถือเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณา
และมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน ตามที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที ่
ทจ. 72/2558”) ซึง่จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้บรษิัทจะตอ้งไดร้บั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(‘ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยรายละเอียดการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทมีดงันี ้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ และการก าหนด
ราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุน้
ละ 5.71 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 2 ราย ไดแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะ
ไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 3,572,700 หุน้ และ 3,432,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทนุทัง้หมดท่ีบรษิัทจะเสนอขายในครัง้นีต้ามล าดบั 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว ในราคาท่ีเท่ากบั 5.71 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่า
รวม  39,999,692 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าวไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 
72/2558  โดยราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัท  ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 
2564 ถงึ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์ 
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หนา้ 2 จาก 10 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าว นอกจากจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ตามประกาศท่ี ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนมุัติการ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูมี้
อ  านาจในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าว ซึ่งรวมถึง
การด าเนินการดงันี ้ 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้หุน้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(3) ลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การย่ืนค าขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์  ส  านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนสมบูรณ ์ โดยก าหนดใหบ้ริษัท
ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมตอินมุตัใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ หรือ บริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติไว้
อย่างชัดเจนว่าเม่ือพ้นระยะเวลา  3 เดือนดังกล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย  ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

ทัง้นี ้ บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดโดยเร็ว  ภายหลังจากท่ีไดร้บั
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าวไดแ้ลว้ โดยคาดวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2564 
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รายช่ือบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

 รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร 1/ ราคา 
เสนอขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าเสนอขายรวม 
(บาท) จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของทุนช าระ
แล้วหลังเพิม่ทุน 

1.  WPS  3,572,700 รอ้ยละ 1.16 5.71 20,400,117 
2. WPS MSSP 3,432,500 รอ้ยละ 1.12 5.71 19,599,575 
 รวม 7,005,200 ร้อยละ 2.28  39,999,692 

หมายเหต:ุ 1/ WPS และ WPS MSSP จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของแต่ละรายใน 
 I-SECURE ท่ีรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ตามล าดบั ซึง่เป็นสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการขายหุน้ใหก้บับรษัิท 

รายละเอียดขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

 WPS WPS MSSP 

การประกอบธุรกิจ เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ประกอบ
ธุรกิจลงทนุและถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding 
Company) 

เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง
แหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน ประกอบธุรกิจลงทนุ
และถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) 

ทุนจดทะเบียน
และทุนเรียกช าระ
แล้ว 

ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000 
หุน้ และมีทนุเรียกช าระแลว้จ านวน 250,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน  
1 ดอลลารส์หรฐั 

ผู้ถอืหุ้น 1. นายพงษ์ ตระกลูทอง ถือหุน้รอ้ยละ 80.00  
2. นายวีระยทุธ ์เพรดิพราว ถือหุน้รอ้ยละ 19.90 
3. นายสุวฒัน ์กะลมัภะวนิช ถือหุน้รอ้ยละ 0.10 

1. นายพงษ์ ตระกลูทอง ถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อนและหลงัการเพิ่มทนุ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษิัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ครัง้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 และการถือหุน้
ภายหลังการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 7,005,200หุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ภายใตส้มมติฐานว่าบริษัทจะออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 7,005,200หุน้ และไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้จากขอ้มลูการถือ
หุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ครัง้ล่าสดุดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ล่าสุดวันที ่30 ธันวาคม 2563 

หลังการเสนอขาย 
หุ้นเพิม่ทุน PP 

  จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1 บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 194,999,800 65.00 194,999,800 63.52 
2 บรษิัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ ากดั 25,000,000 8.33 25,000,000 8.14 
3 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 10,515,742 3.51 10,515,742 3.43 
4 UBS AG LONDON BRANCH 4,706,100 1.57 4,706,100 1.53 
5 บรษิัท ดบัเบิล้ยพีูเอส จ ากดั  - - 3,572,700 1.16 
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รายช่ือบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

 รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร 1/ ราคา 
เสนอขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าเสนอขายรวม 
(บาท) จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของทุนช าระ
แล้วหลังเพิม่ทุน 

1.  WPS  3,572,700 รอ้ยละ 1.16 5.71 20,400,117 
2. WPS MSSP 3,432,500 รอ้ยละ 1.12 5.71 19,599,575 
 รวม 7,005,200 ร้อยละ 2.28  39,999,692 

หมายเหต:ุ 1/ WPS และ WPS MSSP จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของแต่ละรายใน 
 I-SECURE ท่ีรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ตามล าดบั ซึง่เป็นสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการขายหุน้ใหก้บับรษิัท 

รายละเอียดขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

 WPS WPS MSSP 

การประกอบธุรกิจ เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ประกอบ
ธุรกิจลงทนุและถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding 
Company) 

เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง
แหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน ประกอบธุรกิจลงทนุ
และถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) 

ทุนจดทะเบียน
และทุนเรียกช าระ
แล้ว 

ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000 
หุน้ และมีทนุเรียกช าระแลว้จ านวน 250,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน  
1 ดอลลารส์หรฐั 

ผู้ถอืหุ้น 1. นายพงษ์ ตระกลูทอง ถือหุน้รอ้ยละ 80.00  
2. นายวีระยทุธ ์เพรดิพราว ถือหุน้รอ้ยละ 19.90 
3. นายสุวฒัน ์กะลมัภะวนิช ถือหุน้รอ้ยละ 0.10 

1. นายพงษ์ ตระกลูทอง ถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อนและหลงัการเพิ่มทนุ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษิัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ครัง้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 และการถือหุน้
ภายหลังการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 7,005,200หุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ภายใตส้มมติฐานว่าบริษัทจะออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 7,005,200หุน้ และไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้จากขอ้มลูการถือ
หุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ครัง้ล่าสดุดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ล่าสุดวันที ่30 ธันวาคม 2563 

หลังการเสนอขาย 
หุ้นเพิม่ทุน PP 

  จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1 บรษิัท วีเน็ท แคปปิทอล จ ากดั 194,999,800 65.00 194,999,800 63.52 
2 บรษิัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ ากดั 25,000,000 8.33 25,000,000 8.14 
3 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 10,515,742 3.51 10,515,742 3.43 
4 UBS AG LONDON BRANCH 4,706,100 1.57 4,706,100 1.53 
5 บรษิัท ดบัเบิล้ยพีูเอส จ ากดั  - - 3,572,700 1.16 
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ล าดับที ่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ล่าสุดวันที ่30 ธันวาคม 2563 

หลังการเสนอขาย 
หุ้นเพิม่ทุน PP 

  จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
6 WPS MSSP Limited - - 3,432,500 1.12 
7 นายชวลิต จรสัโชตพิินิต 3,000,000 1.00 3,000,000 0.98 
8 นางสาวณฐิยา ววิฒันานสุรณ์ 2,578,800 0.86 2,578,800 0.84 
9 NOMURA PB NOMINEES LTD. 2,513,600 0.84 2,513,600 0.82 

10 บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 2,000,000 0.67 2,000,000 0.65 
11 ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ 54,685,958 18.23 54,685,958 17.81 
 รวม 300,000,000 100.00 307,005,200 100.00 

ความสมัพนัธข์องบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท กบั บรษิัท 

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครัง้นี ้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคาค่า
หุน้สามญัของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั (“I-SECURE”) ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทดงักล่าวตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE จากนายพงษ ์
ตระกลูทอง และ WPS (รวมเรียกวา่ “ผู้ขาย”) จ านวน 400,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุ
ช าระแลว้ของ I-SECURE ซึง่ ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว (วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561) I-SECURE มีผูถื้อหุน้หลกั คือ WPS 
และ WPS MSSP ซึ่งถือหุน้ I-SECURE จ านวน 203,999 หุน้ และ 196,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทุน
ช าระแลว้ของ I-SECURE ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ก่อนการเพิ่มทนุและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ไดแ้ก่ WPS และ WPS MSSP นัน้
บรษิัทไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับคุคลดงักล่าว แตภ่ายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมี
สถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดย WPS และ WPS MSSP จะถือหุน้ของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 1.16 และรอ้ยละ 1.12 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัท) ตามล าดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 2.28 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท (หลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้
ของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอช่ือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่าวเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของ
บริษัท  WPS และ WPS MSSP จึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัครัง้นี ้จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ตามนยัของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
(และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ
บรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ)  

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัขา้งตน้ จะไม่เป็นผลใหบุ้คคลใดตอ้งมีหนา้ท่ีท  าค  า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ และการก าหนดราคาตลาด 

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ในราคาเสนอขายท่ีเท่ากบั 5.71 บาท
ตอ่หุน้ ซึง่เป็นการก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน และราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
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ตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ ราคาตลาดอา้งอิงจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์  

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเท่ากบัราคาตลาด เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้  
I-SECURE โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาท่ีสะทอ้นมลูค่าบริษัทท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรบัได ้อีกทัง้การเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคาตลาด จะไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลง
ของราคาหุน้ (Price Dilution) ของบรษิัท จากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิัทก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (ราคาตลาด ค  านวณจากราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ) บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS 
MSSP น าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีไดร้บัจากการเสนอขายดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวนัท่ีหุน้สามัญเพิ่มทนุของ
บรษิัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขาย
หุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทนุ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  

2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครัง้นี ้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคาค่า
หุน้สามญัของ I-SECURE ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทดงักล่าวตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท
ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE จากผูข้าย จ านวน 400,000 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ซึ่ง ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว (วนัท่ี 17 
ตลุาคม 2561)  I-SECURE มีผูถื้อหุน้หลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุน้ I-SECURE จ านวน 203,999 หุน้ และ 
196,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ตามล าดบั โดยบริษัทจะช าระราคาค่าหุน้  
I-SECURE ใหแ้ก่ผูข้ายหรือบุคคลท่ีผูข้ายก าหนด ดว้ย (1) เงินสดทัง้จ  านวน หรือ (2) ช าระเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ี
คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 40 ลา้นบาท ใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าวใน I-SECURE 
ตามที่กล่าวขา้งตน้ ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทท่ีเทา่กบัราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษิัท และ ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นเงินสด  

ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหุน้ I-SECURE ก าหนดจากเกณฑร์าคาต่อก าไรสุทธิ (Price Earnings Multiple - P/E) บวกส่วนเพ่ิมจ านวน 
25 ลา้นบาท และมีราคาขัน้ต  ่าเท่ากบั 95 ลา้นบาท โดยก าหนดค่า P/E ท่ี 9.80 เท่าของก าไรสุทธิของ I-SECURE เฉล่ียของปี 
2562 และ 2563 โดย I-SECURE มีก าไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท 
ตามล าดบั ซึ่งค  านวณมูลค่าตามราคาซือ้หุน้ I-SECURE ไดเ้ท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการช าระราคาค่าซือ้หุน้  
I-SECURE แบง่เป็น 3 งวด ดงันี ้
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ตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ ราคาตลาดอา้งอิงจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์  

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีเท่ากบัราคาตลาด เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้  
I-SECURE โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาท่ีสะทอ้นมลูค่าบริษัทท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรบัได ้อีกทัง้การเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคาตลาด จะไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลง
ของราคาหุน้ (Price Dilution) ของบรษิัท จากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิัทก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (ราคาตลาด ค  านวณจากราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ) บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS 
MSSP น าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีไดร้บัจากการเสนอขายดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวนัท่ีหุน้สามัญเพิ่มทนุของ
บรษิัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขาย
หุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทนุ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  

2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครัง้นี ้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคาค่า
หุน้สามญัของ I-SECURE ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทดงักล่าวตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท
ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE จากผูข้าย จ านวน 400,000 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ซึ่ง ณ วนัท าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว (วนัท่ี 17 
ตลุาคม 2561)  I-SECURE มีผูถื้อหุน้หลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุน้ I-SECURE จ านวน 203,999 หุน้ และ 
196,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ตามล าดบั โดยบริษัทจะช าระราคาค่าหุน้  
I-SECURE ใหแ้ก่ผูข้ายหรือบุคคลท่ีผูข้ายก าหนด ดว้ย (1) เงินสดทัง้จ  านวน หรือ (2) ช าระเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ี
คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 40 ลา้นบาท ใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าวใน I-SECURE 
ตามที่กล่าวขา้งตน้ ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทท่ีเทา่กบัราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษิัท และ ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นเงินสด  

ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหุน้ I-SECURE ก าหนดจากเกณฑร์าคาต่อก าไรสุทธิ (Price Earnings Multiple - P/E) บวกส่วนเพิ่มจ านวน 
25 ลา้นบาท และมีราคาขัน้ต  ่าเท่ากบั 95 ลา้นบาท โดยก าหนดค่า P/E ท่ี 9.80 เท่าของก าไรสุทธิของ I-SECURE เฉล่ียของปี 
2562 และ 2563 โดย I-SECURE มีก าไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท 
ตามล าดบั ซึ่งค  านวณมูลค่าตามราคาซือ้หุน้ I-SECURE ไดเ้ท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการช าระราคาค่าซือ้หุน้  
I-SECURE แบง่เป็น 3 งวด ดงันี ้
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(1)   งวดท่ี 1 จ านวน 115,000,000 บาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ  านวนในวนัซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทไดช้  าระค่าหุน้ 
เป็นเงินสดทัง้จ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 

(2) งวดท่ี 2 จ านวน 84,282,486.90 บาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ  านวน อา้งอิงจากผลก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงของ I-
SECURE ในปี 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ I-SECURE ท่ีเท่ากบั 26,384,181 บาท โดยมีสูตร
การค านวณดงันี ้ 

 จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระงวดท่ี 2 = (26,384,181*9.8) + 25,000,0001/ - 115,000,0002/) * 50% = 84,282,486.90 

 ทัง้นี ้บรษิัทไดช้  าระคา่หุน้งวดท่ี 2 เป็นเงินสดทัง้จ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

(3) งวดท่ี 3 จ านวน 101,570,235.70 บาท อา้งอิงจากผลก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จริงของ I-SECURE เฉล่ียในปี 2562 และ 
2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ท่ีเท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท 
ตามล าดบั โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้ 

 จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระงวดท่ี 3 = ((26,384,181+29,912,293)/2)*9.8) + 25,000,0001/ - 115,000,0002/ - 
84,282,486.903/ = 101,570,235.70 

หมายเหต:ุ 1/ จ านวนเงินท่ีบวกเพิ่มจากคา่ P/E Multiple ท่ี 9.8 เทา่ 
   2/ จ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้ในงวดท่ี 1 
  3/ จ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้ในงวดท่ี 2 

 ทัง้นีบ้ริษัทจะช าระค่าหุน้งวดท่ี 3 เป็นเงินสดทัง้จ  านวน หรือ ช าระเป็นหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทท่ีคิดเป็นมลูค่า
รวมไม่เกิน 40 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือช าระเป็นเงินสด 

ภายหลังการเขา้ซือ้หุน้สามัญทัง้หมดของ I-SECURE เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 I-SECURE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และปัจจุบนับริษัทยงัเหลือภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ I-SECURE ในงวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะ
จ่ายช าระเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 5.71
บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 39,999,692 บาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 61,570,543.70 บาท ช าระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทไดช้  าระแลว้
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564  

3. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดมิทีอ่าจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทตามที่ระบไุวข้า้งตน้ จะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดมิดงันี ้

3.1 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

-ไม่มี-   

เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั มีราคาเสนอขายเท่ากบัราคาตลาด ซึ่งอา้งอิงจาก
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์ยอ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (ระหว่างวันท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 19 
กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั  5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์ 
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3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

การค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดมิ (Control Dilution) มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

Control Dilution =     .                           จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั                            .     
                          จ  านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยู่เดมิ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

Control Dilution  =                   7,005,200  หุน้                        น                
                                                    (300,000,000 หุน้+ 7,005,200 หุน้) 

Control Dilution  =       รอ้ยละ 2.28 

3.3 ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution)  

Earnings Dilution     =      (EPS0 - EPS1) / EPS0        

 โดยท่ี EPS0 = ก าไรสทุธิตอ่หุน้ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเทา่กบั 0.30 บาทตอ่หุน้*  

  EPS1 =     ก าไรสทุธิตอ่หุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ   

   =                    ก าไรสทุธิส  าหรบังวด*                                                      
     จ  านวนหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

   =                   89,722,094 บาท          . 
                300,000,000 หุน้ + 7,005,200 หุน้ 

=  0.29 บาทตอ่หุน้ 

หมายเหต:ุ   *ก าไรสทุธิและก าไรสทุธิตอ่หุน้ส าหรบังวดประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ดงันัน้ Earnings Dilution =  (0.30 - 0.29) / 0.30 

  =  รอ้ยละ 0.03 

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อการลดลงของ
ส่วนแบง่ก าไร (Earnings Dilution) ดงักล่าวขา้งตน้จะเกิดขึน้เม่ือบริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบุ้คคลในวงจ ากดั ทัง้นี ้บริษัท
จะด าเนินการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดโดยเร็ว ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าวไดแ้ลว้ โดยคาดวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 

3.4   ความคุ้มค่าทีผู้่ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นหรือส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุ้น 

เม่ือเปรียบเทียบประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE กบัผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของ 
ผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการ
บรษิัทมีเหน็วา่ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคาค่าซือ้หุน้ I-SECURE ใน
งวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) แทนการช าระราคาค่าหุน้ทัง้หมดดว้ยเงินสดทัง้จ  านวนในมูลค่า 101,570,235.70 บาท จะท าใหบ้ริษัท
สามารถลดภาระที่จะตอ้งจ่ายช าระเป็นเงินสดลงไดเ้ป็นจ านวน 39,999,692 บาท หรือเท่ากบัมลูค่าเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ
บรษิัท ซึง่ส่งผลใหบ้รษิัทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอ สามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดท่ีมี
อยู่ในบรษิัทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนรองรบัการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้มเงินหรือการระดมทนุจากผูถื้อ
หุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทไม่ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทจะตอ้งช าระค่าหุน้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นเงินสดทัง้จ  านวน ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุน
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3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

การค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดมิ (Control Dilution) มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

Control Dilution =     .                           จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั                            .     
                          จ  านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยู่เดมิ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

Control Dilution  =                   7,005,200  หุน้                        น                
                                                    (300,000,000 หุน้+ 7,005,200 หุน้) 

Control Dilution  =       รอ้ยละ 2.28 

3.3 ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution)  

Earnings Dilution     =      (EPS0 - EPS1) / EPS0        

 โดยท่ี EPS0 = ก าไรสทุธิตอ่หุน้ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเทา่กบั 0.30 บาทตอ่หุน้*  

  EPS1 =     ก าไรสทุธิตอ่หุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ   

   =                    ก าไรสทุธิส  าหรบังวด*                                                      
     จ  านวนหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

   =                   89,722,094 บาท          . 
                300,000,000 หุน้ + 7,005,200 หุน้ 

=  0.29 บาทตอ่หุน้ 

หมายเหต:ุ   *ก าไรสทุธิและก าไรสทุธิตอ่หุน้ส าหรบังวดประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ดงันัน้ Earnings Dilution =  (0.30 - 0.29) / 0.30 

  =  รอ้ยละ 0.03 

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อการลดลงของ
ส่วนแบง่ก าไร (Earnings Dilution) ดงักล่าวขา้งตน้จะเกิดขึน้เม่ือบริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบุ้คคลในวงจ ากดั ทัง้นี ้บริษัท
จะด าเนินการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดโดยเร็ว ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าวไดแ้ลว้ โดยคาดวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 

3.4   ความคุ้มค่าทีผู้่ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นหรือส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุ้น 

เม่ือเปรียบเทียบประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE กบัผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ของ 
ผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการ
บรษิัทมีเหน็วา่ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคาค่าซือ้หุน้ I-SECURE ใน
งวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) แทนการช าระราคาค่าหุน้ทัง้หมดดว้ยเงินสดทัง้จ  านวนในมูลค่า 101,570,235.70 บาท จะท าใหบ้ริษัท
สามารถลดภาระที่จะตอ้งจ่ายช าระเป็นเงินสดลงไดเ้ป็นจ านวน 39,999,692 บาท หรือเท่ากบัมลูค่าเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท ซึง่ส่งผลใหบ้รษิัทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอ สามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดท่ีมี
อยู่ในบรษิัทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนรองรบัการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้มเงินหรือการระดมทนุจากผูถื้อ
หุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทไม่ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทจะตอ้งช าระค่าหุน้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นเงินสดทัง้จ  านวน ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุน
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รองรบัเพียงพอทัง้เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการและมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซึ่งปัจจุบนั ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ยงัมิได้
เบกิใช ้จ านวน 603.11 ลา้นบาท  

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงพิจารณาไดว้่าการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช าระราคาค่าหุน้ (งวดสุดท้าย) ของเงินลงทุนใน I-SECURE ท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแล้วนั้น มีความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นไดร้ับเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้หรือส่วนแบง่ก าไรของผูถื้อหุน้เดมิ  

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
4.1 เหตุผลความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

การเพิ่มทนุและการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นทางเลือกหนึ่งในการช าระราคา 
ค่าตอบแทนการซือ้หุน้สามัญของ I-SECURE ในงวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) แทนการช าระดว้ยเงินสดทัง้จ  านวนในมูลค่ารวม 
101,570,235.70 บาท ท่ีบรษิัทสามารถช าระคา่ตอบแทนดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในมลูค่า 39,999,692 บาท และส่วน
ท่ีเหลือจ านวน 61,570,543.70 บาท ช าระเป็นเงินสด ซึง่บรษิัทไดช้  าระแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564  

ทัง้นี ้มลูค่าท่ีตอ้งช าระค่าหุน้ I-SECURE ในงวดท่ี 3 เท่ากบั 101,570,235.70 บาท การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ
ของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
39,999,692 บาท เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระค่าหุน้ดงักล่าว จะท าใหบ้ริษัทสามารถลดภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้เป็น
เงินสดลงไดเ้ป็นจ านวนท่ีเทา่กบัมลูคา่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอ 
สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษัทไว้ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
รองรับการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุน้เดิมเพ่ือมาช าระค่าหุน้
ดงักล่าว  

คณะกรรมการบรษิัทมีความเหน็วา่การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  ไดแ้ก่ 
WPS และ WPS MSSP มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บรษิัทจะไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้แต่
การเพิ่มทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระค่าตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ I-SECURE ดว้ยหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ WPS และ WPS MSSP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของแต่ละรายใน I-SECURE ท่ีเท่ากบัรอ้ย
ละ 51 และรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ของ I-SECURE ซึง่เป็นสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการขายหุน้ใหบ้ริษัท ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทท่ีบคุคลดงักล่าวจะไดร้บัจดัสรรเทา่กบั 3,572,700 หุน้ และ 3,432,500 หุน้ ตามล าดบั  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมท้ังความเพียงพอของแหล่ง
เงนิทุน 

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา 
ค่าตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ I-SECURE ดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในมลูค่า 39,999,692 บาท ท าใหบ้ริษัทใชเ้งิน
สดในการช าระค่าหุน้ I-SECURE ในจ านวนท่ีลดลงกว่าการช าระค่าหุน้ดงักล่าวดว้ยเงินสดทัง้จ  านวน ส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอในการช าระค่าหุน้ดังกล่าว อีกทัง้ท  าใหบ้ริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินไดดี้ขึน้ และ
สามารถส ารองเงินสดดงักล่าวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได ้รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้มเงิน
หรือการระดมทนุจากผูถื้อหุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว   
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หนา้ 9 จาก 10 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิม่ทุน และการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

การเพิ่มทนุและการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา ค่าตอบแทนการซือ้
หุน้สามัญของ I-SECURE ท่ีบริษัทยงัคงมีภาระผูกพันตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว ในงวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) ใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ I-SECURE ซึง่การลงทนุในหุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE ท่ีผ่านมาไดช้่วยสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจ
ของบรษิัทไปสู่ธุรกิจการด าเนินการเฝา้ระวงัระบบรกัษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย บรษิัทสามารถรบัรู ้
รายไดแ้ละก าไรสุทธิของ I-SECURE  เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 2563 ท่ีผ่านมา  
I-SECURE มีรายได้รวม 208.93 ล้านบาท และ 220.08 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 26.38 ล้านบาท และ 29.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งคาดว่า I-SECURE จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้งโอกาสในการ
ไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน อีกทัง้การเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทมีฐานเงินทุนและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
เพิ่มขึน้ 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความ
จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

บริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ท่ีราคาเสนอขาย
เทา่กบัราคาตลาด ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของ
บริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 
2564 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์   

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาซือ้ขายหุน้   I-
SECURE ซึง่เป็นการตกลงรว่มกนัระหวา่งบรษิัท (ในฐานะผูซ้ือ้) และผูข้าย  เน่ืองจากบริษัทไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาท่ีต  ่ากวา่ราคาตลาด เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยบรษิัทเห็นว่าราคาตลาดเป็น
ราคาท่ีสะทอ้นมลูค่าบริษัทท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรบัได ้อีกทัง้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคา
ตลาด ไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดมิของบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท 
จงึมีความเหน็วา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีมี้ความเหมาะสม และเป็นไปเพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด
ของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัด มีสมเหตุสมผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคาค่าหุน้  
I-SECURE แทนการช าระดว้ยเงินสดทัง้จ  านวน ท าใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการช าระค่าหุน้ดงักล่าว อีกทัง้ท  าให้
บรษิัทสามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดดงักล่าวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทได ้รวมทัง้ลดภาระที่อาจตอ้งกูยื้มเงินหรือการระดมทนุจากผูถื้อหุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว   

5. ค ารับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกรรมการบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริต และระมัดระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนัน้ได ้แต่หาก
บริษัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
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หนา้ 9 จาก 10 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิม่ทุน และการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

การเพิ่มทนุและการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา ค่าตอบแทนการซือ้
หุน้สามัญของ I-SECURE ท่ีบริษัทยงัคงมีภาระผูกพันตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว ในงวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย) ใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ I-SECURE ซึง่การลงทนุในหุน้สามญัทัง้หมดของ I-SECURE ท่ีผ่านมาไดช้่วยสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจ
ของบรษิัทไปสู่ธุรกิจการด าเนินการเฝา้ระวงัระบบรกัษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย บรษิัทสามารถรบัรู ้
รายไดแ้ละก าไรสุทธิของ I-SECURE  เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 2563 ท่ีผ่านมา  
I-SECURE มีรายได้รวม 208.93 ล้านบาท และ 220.08 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 26.38 ล้านบาท และ 29.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งคาดว่า I-SECURE จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้งโอกาสในการ
ไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน อีกทัง้การเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทมีฐานเงินทนุและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
เพิ่มขึน้ 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความ
จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

บริษัทไดพิ้จารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ท่ีราคาเสนอขาย
เทา่กบัราคาตลาด ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของ
บริษัทประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 
2564 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์   

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาซือ้ขายหุน้   I-
SECURE ซึง่เป็นการตกลงรว่มกนัระหวา่งบรษิัท (ในฐานะผูซ้ือ้) และผูข้าย  เน่ืองจากบริษัทไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาท่ีต  ่ากวา่ราคาตลาด เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยบรษิัทเห็นว่าราคาตลาดเป็น
ราคาท่ีสะทอ้นมลูค่าบริษัทท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรบัได ้อีกทัง้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีราคา
ตลาด ไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เดมิของบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท 
จงึมีความเหน็วา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีมี้ความเหมาะสม และเป็นไปเพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด
ของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัด มีสมเหตุสมผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระราคาค่าหุน้  
I-SECURE แทนการช าระดว้ยเงินสดทัง้จ  านวน ท าใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการช าระค่าหุน้ดงักล่าว อีกทัง้ท  าให้
บรษิัทสามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดดงักล่าวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทได ้รวมทัง้ลดภาระที่อาจตอ้งกูยื้มเงินหรือการระดมทนุจากผูถื้อหุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว   

5. ค ารับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกรรมการบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริต และระมัดระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนัน้ได ้แต่หาก
บริษัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
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หนา้ 10 จาก 10 

ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้รษิัทด  าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด  าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องรอ้ง
เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต 
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทในเรื่องเก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษิัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บริษัทได ้หรือ
ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัท
ด  าเนินการดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด  าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้สามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) ได ้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดใ้ช้ความระมัดระวัง ในการด าเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบขอ้มลูของ WPS และ WPS MSSP แลว้ และมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทนุ และ
สามารถลงทนุในบรษิัทไดจ้รงิ 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิม่ทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบ
ทกุทา่น  คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเหน็ท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทดงักล่าว  

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

...................................................................... ...................................................................... 
              (นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ์) (นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
                         กรรมการ กรรมการ 
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
 วสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
 เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
 กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ 
 รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
 กรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหมี้
 การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ค รบเป็น
 องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัง้นัน้ให้ แก่
 บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
 และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัต ิ
 หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
 กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
 ตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึง
จะครบเป็นองคป์ระชมุ   

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
 หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
 หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
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กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบรษิัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา
 ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มี
 ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนใน
 การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
 ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
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มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
 ลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
 หุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
 หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ งและ
 สวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

การจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผล
แตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก  าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือ
ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้
เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ดว้ย 

ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
 สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญช ี

ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
 เก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึง
 ไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
 ลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
 หุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
 หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ งและ
 สวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

การจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผล
แตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก  าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือ
ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้
เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ดว้ย 

ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
 สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญช ี

ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
 เก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึง
 ไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 กรณีทีผู้่ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) แลว้แตก่รณี 

กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ 
บคุคลธรรมดา 

•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ  

 และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
• หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล คสัโตเดียน กองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
•  ส าเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

บรษิัท (ถา้มี) กรณีเป็นนิตบิคุคลต่างประเทศใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษส าหรบัเอกสารซึ่งมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มรบัรองค  า
แปลโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการ 
 ผูมี้อ  านาจของนิตบิคุคลผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

• กรณี คสัโตเดียน เป็นผูม้อบฉนัทะ ใหย่ื้นหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน และ
 หลกัฐานของผูม้อบอ านาจ และของคสัโตเดียน รวมทัง้หนงัสือยืนยนั หรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียนดว้ย 

• กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ใหนิ้ติบุคคลท่ีเป็นบริษัทจัดการย่ืนส าเนาเอกสารซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม คือ หนงัสือมอบอ านาจของเจา้ของกองทนุ หนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอ านาจของบริษัทจดัการ หนงัสือมอบ
 อ านาจช่วง (ถา้มี) 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• บดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียน

บา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเตมิดว้ย 

วธิีมอบฉันทะ 

บรษิัท ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้
ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดรายการ ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุน้ เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยผูถื้อหุน้อาจจะระบุ ช่ือผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพ่ือ
ความคล่องตวั กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดตดิภารกิจไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอ่ืนก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนีใ้น การ
ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให ้นายสรรพัชญ โสภณ หรือ นายธน
ชาติ นุ่มนนท ์ได ้(ขอ้มลูของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9) โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ท่ีทา่นสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทกุวาระล่วงหนา้ได ้โดยจะตอ้งจดัส่งเอกสารทัง้หมดขา้งตน้มาถงึ 
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บรษิัทตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้ก่อนเวลา 17:30 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 2564  

  บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
  เลขท่ี 159/21 ชัน้ 14 หอ้งเลขท่ี 1401 อาคารเสรมิมิตรทาวเวอร ์ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก)  
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาตดิตอ่ Call Center ท่ีโทรศพัทห์มายเลข 
02-022-6200 ในวนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 9:00 – 17:30 น. ระหวา่งวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษิัทจะเปิดให ้KYC ยืนยนัตวัตน เพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  ระหวา่ง
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564  

โดยผูถื้อหุน้สามารถเขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

การออกเสียงลงคะแนนและวธิีนับคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหถื้อคะแนน 1 หุน้เทา่กบั 1 เสียง 
2.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  วา่ “เหน็ดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผูถื้อหุน้
 ท่ีไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ๆ ยกเวน้วาระที่ 4. 
 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” 
 หรือ “งดออกเสียง” เพ่ือนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงจะถือวา่ งดออกเสียง 
3. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตาม
 ความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติส  าหรบัวาระนัน้ๆ โดยผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถามขอให้เลือกท่ีไอคอนรูปค าถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ 
 หรือสามารถถามค าถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกท่ีรูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่ท่ีแถบเมนูดา้นบน และพิมพค์  าถามท่ีตอ้งการสอบถาม 
 จากนัน้รอทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทตดิตอ่กลบัไป เพ่ือใหด้  าเนินการสอบถามอีกครัง้ในวาระที่เก่ียวขอ้งกบัค  าถามนัน้ๆ   และขอความกรุณาแจง้ช่ือและ
 นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคดิเหน็ทกุครัง้ 
4. มตขิองที่ประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ 
 -  วาระที่ 2 “รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563” เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 -  วาระท่ี 5 “พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ” ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  
 -  วาระท่ี 8 “พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
  ของบรษิัท” ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 - วาระที่ 9 “พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั” ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ย 
  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย
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เขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

 
ข้ันตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

 

 

 

เปิดระบบให ้KYC ยืนยนัตวัตนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ 
และเอกสารประกอบ 

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

 

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ และเอกสารประกอบ 

IOS Android 

เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นการประชมุ 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

ด าเนินการประชมุ 
ตามล าดบัวาระการประชมุ 

IOS Android 

อนมุตั ิ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

อนมุตั ิ

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู ้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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เขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

 
ข้ันตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

 

 

 

เปิดระบบให ้KYC ยืนยนัตวัตนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ 
และเอกสารประกอบ 

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

 

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ และเอกสารประกอบ 

IOS Android 

เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นการประชมุ 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

ด าเนินการประชมุ 
ตามล าดบัวาระการประชมุ 

IOS Android 

อนมุตั ิ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

อนมุตั ิ

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู ้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

 
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายสรรพชัญ โสภณ 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    67 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 
 ปรญิญาโท Master of Business Administration Western Michigan University , USA  
 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 49/2547 
 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23/2559 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   -ไม่มี-    

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั       กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2562 -ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่น จ ากดั (มหาชน)  
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท มสูตาช จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท มสูตาช ราชบรุี จ  ากดั 
2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท ราชบรุี ฟิวเจอร ์จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท สรรพชัญแอนดแ์อสโซซเิอตส ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท มสูตาช ตรงั จ ากดั  
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายธนชาต ินุ่มนนท ์
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ    55 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม 
 ปรญิญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of Auckland, New Zealand 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 122/2558 
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 6/2560 
 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 242/2560 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 41/2560 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2560 
 Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ท่ี 34/2560 
 Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 5/2561 
 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุน่ท่ี 19/2563 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563   100,000 หุน้ (0.03%)    

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทย่อย 
-ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สยามอีสตโ์ซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม บรษิัท ไอเอ็มซี เอา้ทซ์อรส์ซึง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 
-ไม่มี- 
การมีส่วนใดเสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้  
     คณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
     คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   2/2 ครัง้ 
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   1/1 ครัง้ 
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กรรมการอิสระมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้ด  ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้
เขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัใน
หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 

 
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 

Enclosure 10 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to ..................................................  เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
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Enclosure 10 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to ..................................................  เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on 
my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media 
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 
 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 

 
 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให ้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/้ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting 
and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 
 

 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 
Enclosure 10 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 
Proxy (Form B) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to .................................................. เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 
Enclosure 10 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 
Proxy (Form B) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to .................................................. เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on 
my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media 
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 
 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire board 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        Appointment of any director(s) 

  4.1 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายณรงค ์อิงคธ์เนศ กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.1 To consider and approve reappointment of Mr. Narong Intanate to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
  4.2 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.2 To consider and approve reappointment of Mr. Sopon Punyaratabandhu to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain  
  4.3 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
 Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2564 และการก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2021 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
 Agenda 7 To consider and approve the dividend payment for 2020 and the appropriation of profits as legal reserve 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด 
   ทะเบียนของบรษิัท 
 Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the 
   Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company’s registered capital 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
 Agenda 9 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares for offering through private placement to  
   specific investors 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 Agenda 10 Other businesses (if any) 
   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษัทตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้/ The 
shareholders  are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any  
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above , or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my /our behalf as the proxy deems 
appropriate 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be 
deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 
 
หมายเหตุ/ Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให ้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/้ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting 
and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is 
optional to elect all or any of the proposed directors. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM B) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน วนัพฤหสับดีที่ 29 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน
วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the Annual 
General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency 
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ ……... เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
 Agenda……. Subject The election of the Director (next)  
   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ถูกตอ้งสมบูรณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form B must be complete and is all true. 
 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 



70 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 
สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 

Enclosure 10 
                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)               
Proxy (Form C) (This Form is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... .....................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั/in the capacity of a Depository and Trustee (Custodian) for ................... 
…………………………....................................................ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้
รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/shares และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote equal to ............................................ เสียง ดงันี ้votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(2) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on 
my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media 
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้ / I/we authorize my/our proxy to attend and 
vote on behalf of my/our behalf in this Meeting in the following manner 
 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ / Authorize in full equivalent to total numbers of shares held 
by me/us, and which I/we have the right to vote. 
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ /Authorize in part, equal to: 
  □ หุน้สามญัจ านวน/No. of ordinary share …………………….หุน้/shares, และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั / and having 
voting right for …………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด/ Total voting right for …………………….เสียง / votes 
  □ หุน้บรุมิสิทธิจ านวน/No. of Preferred share ……………………หุน้/shares, และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั / and 
having voting right for ………………….เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด/ Total voting right for ……………………เสียง / 
votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy to 
vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
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 วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes  

 วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire board 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        Appointment of any director(s) 
  4.1 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายณรงค ์อิงคธ์เนศ กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.1 To consider and approve reappointment of Mr. Narong Intanate to be a Director for another term. 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
  4.2 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.2 To consider and approve reappointment of Mr. Sopon Punyaratabandhu to be a Director for another term. 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
  4.3 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai to be a Director for another term. 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
 Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 



73หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2564 และการก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2021 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
 Agenda 7 To consider and approve the dividend payment for 2020 and the appropriation of profits as legal reserve 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด 
   ทะเบียนของบรษิัท 
 Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the 
   Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company’s registered capital 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  
 Agenda 9 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares for offering through private placement to  
   specific investors 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
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 วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 Agenda 10 Other businesses (if any) 
   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษัทตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้/ The 
shareholders  are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any 
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above , or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my /our behalf as the proxy deems 
appropriate 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท า เองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

หมายเหตุ/ Remarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / This Proxy Form (C) is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a 
Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ / Documentary evidences required to be enclosed together with this proxy are as follows: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน / A Shareholder’s power of 
attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) / A letter of certification confirming that the 
person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ Where more than one proxy are appointed, only one proxy is allowed to attend the 
meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is 
optional to elect all or any of the proposed directors. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM C) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน วนัพฤหสับดีที่ 29 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน
วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the Annual 
General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency 
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
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 วาระที่ ……... เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
 Agenda……. Subject The election of the Director (next)  
   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
 □ เหน็ดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 

   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................. ...................................... 
 □ เห็นดว้ย/Approve………….เสียง/votes   □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval…………….เสียง/votes   □ งดออกเสียง/Abstain………….เสียง/votes 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form C must be complete and is all true. 
 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 





บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
159/21 อ�ค�รเสริมมิตร ท�วเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ : +662 661 7979  โทรส�ร : +662 661 7969




