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(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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 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 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 าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้
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(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 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 เพ่ือใหพ้ิจารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บรษิัทจะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช 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 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 

 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
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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 ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท) 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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 (Recode Date) 

8 มีนาคม 2564 

3. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  29 เมษายน 2564 

4. วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 
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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 
  

 

 


