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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 าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาหุน้ละ 
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 39,005,692 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 าหรบัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัท  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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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 และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 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 าเนินการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ 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 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 (หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช 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
บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ 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 ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท) 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
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (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 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 จึงพิจารณาไดว้่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ 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 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
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 ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในมลูค่า 39,999,692 บาท ท าใหบ้ริษัทใชเ้งิน
สดในการช าระค่าหุน้ I-SECURE ในจ านวนท่ีลดลงกว่าการช าระค่าหุน้ดงักล่าวดว้ยเงินสดทัง้จ  านวน ส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอในการช าระค่าหุน้ดังกล่าว อีกทัง้ท  าใหบ้ริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินไดด้ีขึน้ และ
สามารถส ารองเงินสดดงักล่าวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได ้รวมทัง้ลดภาระท่ีอาจตอ้งกูยื้มเงิน
หรือการระดมทนุจากผูถื้อหุน้เดมิเพ่ือมาช าระคา่หุน้ดงักล่าว   
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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 

บริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ 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
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนัน้ได ้แต่หาก
บริษัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
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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 

 
 


