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สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (บัญชี 2) 

1.   สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งก าหนด
ประชมุในวนัที่ 12 ตลุาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่คู่สญัญาจะ 
ตกลงร่วมกนั 

1.2 คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้ : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : นายพงษ์ ตระกลูทอง และ บริษัท ดบัเบิล้ยพูีเอส จ ากดั  

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

1.3.1   ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากัด (“I-SECURE”) จ านวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วของ I-SECURE จาก นายพงษ์ ตระกูลทอง และบริษัท ดับเบิล้
ยพูีเอส จ ากดั (“WPS”) (ซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ในมูลค่ารวม
ประมาณ 196.50 ล้านบาท (ราคาซือ้ขายหุ้น I-SECURE ก าหนดจากเกณฑ์ราคาต่อก าไรสทุธิ (Price Earnings 
Multiple - P/E) บวกส่วนเพิ่มจ านวน 25 ล้านบาท และมีราคาขัน้ต ่าเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยก าหนดค่า P/E  ที่ 
9.80 เท่าของก าไรสทุธิของ I-SECURE เฉลีย่ของปี 2562 และ 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทคาดการณ์ก าไรสทุธิ
ของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ จึงคาดว่าราคาซือ้
หุ้น I-SECURE จะประมาณ 196.50 ล้านบาท ทัง้นีร้าคาซือ้ขายที่เกิดขึน้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามก าไรสทุธิของ 
I-SECURE ที่เกิดขึน้จริงในปี 2562 และ ปี 2563) โดยบริษัทจะช าระราคาค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย หรือบุคคลที่
ผู้ขายก าหนดด้วย (1) เงินสดจ านวนประมาณ 196.50 ล้านบาท หรือ (2) เงินสดจ านวนประมาณ 156.50 ล้านบาท 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
(ราคาตลาด หมายถงึ ราคาที่ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ทัง้นี ้
บริษัทจะช าระราคาค่าหุ้น I-SECURE ให้แก่ผู้ขาย หรือบคุคลที่ผู้ขายก าหนด โดยแบ่งเป็น 3 งวด ดงันี ้

(1) งวดที่ 1 จ านวน 115 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.52 ของราคาค่าซือ้หุ้น I-SECURE) ช าระเป็นเงินสดทัง้
จ านวนพร้อมกบัการให้กู้ ยืมเงินจ านวนเงิน 19.80 ล้านบาท ในวันซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในวันดังกล่าว 
I-SECURE จะเร่ิมมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
หรือวนัอื่นใดที่คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนั)    



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

หน้า 2 จาก 15 

(2) งวดที่ 2 จ านวนประมาณ 28.50 ล้านบาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทัง้นี ้
จ านวนที่ต้องช าระจริงขึน้กับผลก าไรสทุธิของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของ I-SECURE  

(3) งวดที่ 3 จ านวนประมาณ 53 ล้านบาท ช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน หรือช าระเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และสว่นที่เหลอืช าระเป็นเงินสด ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ทัง้นี ้
จ านวนที่ต้องช าระจริงขึน้กับผลก าไรสทุธิของ I-SECURE ในปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของ I-SECURE โดยในส่วนการช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนัน้ บริษัทจะน าเสนอ
เร่ืองเพื่อขออนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเวลาอนัสมควรต่อไป 

เนื่องจากการก าหนดราคาซือ้ขายหุ้ น I-SECURE ที่ส่วนหนึ่งก าหนดให้ขึน้กับผลก าไรสุทธิในอนาคตของ  
I-SECURE นัน้ อาจท าให้ราคาซือ้ขายหุ้นที่เกิดขึน้จริงมีความแตกต่างกับราคาซือ้ขายที่แสดงข้างต้นซึ่งได้จาก
สมมติฐานการคาดการณ์ผลก าไรสทุธิของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ทัง้นี ้หาก
ค านวณราคาซือ้ขายจริงตามผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ในปี 2562 และ 2563 ได้ต ่ากว่า 115 ล้านบาท ผู้ขายจะช าระ
เงินคืนให้แก่บริษัทโดยจะช าระคืนไม่เกิน 10 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และช าระคืนส่วนที่เหลือในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2564 โดยจ านวนเงินที่ผู้ขายจะได้รับขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 95 ล้านบาท 

1.3.2   การค านวณขนาดรายการ  

การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ I-SECURE ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  ซึ่งเมื่อ
ค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยการเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนกับ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับไตรมาสที่ 2 สิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีขนาด
รายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 26.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่จัดท ารายงาน
และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 
21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ I-SECURE ในครัง้นี ้จะไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องน าเสนอเร่ือง
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป แต่การเข้าซือ้หุ้นดังกล่าว มี
ลักษณะเป็นการซือ้กิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  ดังนัน้ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี (ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดของบริษัทมีส่วนได้เสียในการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว) 

รายละเอียดการค านวณขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ เป็นดังนี ้
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เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ 

สูตรการค านวณ ขนาดรายการ  

1.  เกณฑ์สินทรัพย์สทุธิ (NTA) มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของ I-SECURE ตามสดัส่วนท่ีซือ้ 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัท 

= 
 

45.22 ล้านบาท1/ x 100% 
360.47 ล้านบาท2/ 

= 12.54% 

2.  เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ I-SECURE ตามสดัส่วนท่ีซือ้ 
ก าไรสทุธิของบริษัท 

= 
 

9.24 ล้านบาท3/ x 100% 
37.39 ล้านบาท4/ 

= 24.71% 

3.  เกณฑ์มลูค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายช าระ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท  

= 
 

216.30 ล้านบาท5/ 
811.53 ล้านบาท6/ 

= 26.65% 

4.  เกณฑ์มลูค่าหุ้นทนุท่ีออกเพื่อ
เป็นสิ่งตอบแทนค่าสินทรัพย์ 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน 
จ านวนหุ้นช าระแล้วของบริษัท  

 N.A.7/ 
 

 

หมายเหตุ:  1/  มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ (NTA) ของ I-SECURE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินประจ าปี
ล่าสดุท่ีผ่านตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ I-SECURE ซึ่งเท่ากับ 39.92 ล้านบาท ปรับปรุงรายการส าคัญท่ี
เกิดขึน้หลงัวนัท่ีในงบการเงินดงักล่าว ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมจ านวน 14.70 ล้านบาท และ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 20 ล้านบาท จะได้มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสุทธิ (NTA) 
ของ I-SECURE หลงัปรับปรุงเท่ากับ 45.22 ล้านบาท 

2/  มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ตามงบการเงินงวดล่าสุดท่ี
ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยค านวณจาก  สินทรัพย์รวม - หนีส้ินรวม - ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม -สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยไม่หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสญัญาให้บริการซึ่งเป็นสินทรัพย์ไมม่ตีวัตนท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

3/  ก าไรสทุธิของ I-SECURE ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 
I-SECURE 

 4/   ก าไรสทุธิของบริษัท ท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ย้อนหลงั 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี 30 มถินุายน 2561  
 5/ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ค านวณจากราคาจ่ายซือ้หุ้น I-SECURE มลูค่ารวมประมาณ 196.50 ล้านบาท ซึ่ง

อ้างอิงตามการคาดการณ์ก าไรสุทธิของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 ท่ีเท่ากับ 15 ล้านบาท และ 20 
ล้านบาท ตามล าดับ บวกด้วยเงินให้กู้ ยืมแก่ I-SECURE ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเข้าท ารายการซือ้หุ้น I-
SECURE ในครัง้นี ้จ านวน 19.80 ล้านบาท 

 6/ สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 

 7/ การเข้าท ารายการครัง้นี ้บริษัทอาจช าระสิ่งตอบแทนบางส่วนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทคิดเป็นมลูค่า
รวมไมเ่กิน 40 ล้านบาท โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาตลาด ทัง้นี ้บริษัทยังไม่ได้ก าหนดจ านวน
หุ้นท่ีจะออกและจดัสรรเพื่อช าระค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะน าเร่ืองเสนอเพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในเวลาอนัสมควรต่อไป 

 

อย่างไรก็ตาม การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงสมมติฐานการ
ค านวณจากการคาดการณ์ผลก าไรสทุธิของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 ซึ่งหากผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริง
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเป็นผลท าให้มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ ขายก าหนด
เพิ่มขึน้ได้ และหากมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเพิ่มขึน้เป็นจ านวนที่ เท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ที่มีจ านวน 811.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูค่าที่เท่ากบัหรือสงูกว่า  405.76 
ล้านบาท จะจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 4 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งบริษัท
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จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สตัยาบันการเข้าท ารายการ และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี  ้รวมทัง้มีหน้าที่
ต้องด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

1.4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ I-SECURE 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการด าเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งเป็นบริการ 
Outsource เก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางไอทีให้กับองค์กรต่างๆ โดยองค์กร
ต่างๆ จะว่าจ้างบริการ MSSP เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร 
ทางด้านความปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร แก้ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากร
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น ซึ่ง I-SECURE มีโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่พัฒนาขึน้เองเพื่อเผ้าระวังและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ตลอดจน ให้บริการศนูย์เฝา้ระวงัระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย หรือ Security Operation Center (SOC) ซึ่ง I-SECURE ท าหน้าที่เป็น 
ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource) แก่องค์กรต่างๆ ที่มีศูนย์ SOC เป็นของตัวเอง โดย  
I-SECURE ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าดูและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจะ
ดแูลและตรวจสอบการเข้าถงึระบบต่างๆ ขององค์กรว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ หรือมีการ
บุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถหยุดการโจมตีและเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุกเข้ามาได้
อย่างแม่นย า นอกจากนี ้ยงัให้บริการและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัระบบความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ าหน่ายและใ ห้เช่า
ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยของข้อมลูครบวงจร 

I-SECURE มีกลุ่มลกูค้าหลักๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน องค์กร
เอกชนชัน้น าที่ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัท
หลักทรัพย์ บ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บ ริษัทในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตต่างๆ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกชัน้น าของประเทศ ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าที่มาใช้บริการกับ I-SECURE มีการใช้บริการ Outsource รักษาระบบความ
ปลอดภัยทางไอที เพื่อประหยัดงบประมาณลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานทางไอที ลดปัญหา
การขาดแคลนบคุลากรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมลู เป็นต้น 

ที่ตัง้ : 33 ซอยประดิพทัธ์ 17 ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

วนัที่จดัตัง้บริษัท  : วนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 

โครงสร้างทนุ : ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 I-SECURE มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 40 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน  400,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
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คณะกรรมการ
บริษัท 

: ณ วนัที่ 29 สงิหาคม 2561 มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้
(1) นางสาวอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์* 
(2) นายพงษ์ ตระกลูทอง* 
(3) นายวีระยทุธ์ เพริดพราว* 
(4) นายสวุฒัน์ กะลมัภะวนิช 
(5) นายสฤษด์ิพงษ์ บบัพาน 

* กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 

ภายหลงัการเข้าท ารายการจะมีการเปลีย่นแปลงกรรมการของ I-SECURE โดยกรรมการ
ของบริษัทจ านวน 3 ท่านจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่ง ร่วมกับกรรมการเดิม
ของ I-SECURE จ านวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ ตระกูลทอง และนายวีระยุทธ์ เพริดพราว 
รวมเป็นกรรมการหลงัเข้าท ารายการทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยนายพงษ์ ตระกูลทอง และนาย 
วีระยุทธ์ เพริดพราว ซึ่ง เป็นบุคลากรหลักในการบริหาร I-SECURE ในปัจจุบัน จะ
ด าเนินงานบริหารและจดัการ I-SECURE อย่างเต็มความสามารถตลอดไปจนกว่าบริษัท
จะได้ช าระเงินค่าหุ้น I-SECURE ทัง้สามงวดครบถ้วนแล้ว 

รายชื่อผู้ ถือหุ้น :  ณ วนัที่ 29 สงิหาคม 2561 มีรายละเอียดผู้ ถือหุ้นดงันี ้

ล าดับ  รายชื่อ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1. บริษัท ดบัเบิล้ยพูีเอส จ ากดั1/ 203,999 51.00 
2. WPS MSSP Limited2/ 196,000 49.00 
3. นายวีระยทุธ์ เพริดพราว 1 0.00 

  
400,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัท ดับเบิล้ยูพีเอส จ ากัด ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000 หุ้น และมีทุนเรียกช าระ
แล้วจ านวน 250,000 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นายพงษ์ ตระกูลทอง ถือ
หุ้นร้อยละ 80.00 นายวีระยุทธ์ เพริดพราว ถือหุ้นร้อยละ 19.90 และนาย
สวุฒัน์ กะลมัภะวนิช ถือหุ้นร้อยละ 0.10  

 2/ WPS MSSP Limited เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) โดยนายพงษ์ ตระกูลทอง ถือหุ้นทัง้หมดร้อยละ 
100 

ภาระผกูพนั : ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 I-SECURE มีภาระผูกพันตามหนังสือค า้ประกัน ซึ่งออกโดย
  ธนาคารพาณิชย์ในนามบริษัทจ านวน 4.75 ล้านบาท เพื่อค า้ประกันการปฏิบัติงานตาม
  สญัญา  
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1.4.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ I-SECURE 

 (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายได้จากการขายและให้บริการ 92.42 102.57 125.07 

รายได้อื่น 0.08 0.08 0.56 
รวมรายได้ 92.50 102.65 125.63 

ต้นทนุขายและให้บริการ 53.63 65.85 82.24 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2.00 2.04 2.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28.85 25.40 30.75 

ค่าใช้จ่ายอื่น 3.74 - - 

ต้นทนุทางการเงิน 0.50 0.67 1.40 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 3.78 8.69 9.24 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - 
ก าไรสุทธิ 3.78 8.69 9.24 

 
 (หน่วย : ล้านบาท)  31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 
สินทรัพย์ 

   สนิทรัพย์หมนุเวียน 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.22 20.49 25.39 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 28.31 27.89 36.66 

งานโครงการระหว่างท า 3.10 14.41 5.01 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2.90 4.27 4.49 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46.53 67.06 71.55 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
  

 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 1.07 - - 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 1.00 

อปุกรณ์ - สทุธิ 6.58 5.58 5.02 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 4.24 7.22 6.92 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 6.08 5.68 4.69 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17.97 18.48 17.63 

รวมสินทรัพย์ 64.50 85.54 89.18 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  
 

หนีส้นิหมนุเวียน 
  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 16.53 34.01 18.73 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 10.00 19.80 19.80 

เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 2.74 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1.38 1.05 1.55 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 27.91 54.86 42.82 
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 (หน่วย : ล้านบาท)  31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 
  

 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 5.20 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - 1.24 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน - - 6.44 

รวมหนีส้ิน 27.91 54.86 49.26 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
  

 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 20.00 20.00 20.00 

ก าไรสะสม - จดัสรรแล้ว 2.00 2.00 2.00 

ก าไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร 14.59 8.68 17.92 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 36.59 30.68 39.92 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 64.50 85.54 89.18 

ท่ีมา :  งบการเงินของ I-SECURE ส าหรับปี 2558 - 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววนิดา  
กิจยโภค บริษัท พี.จ.ีเอ็ม. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จ ากัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่บริษัทจะช าระให้กบัผู้ขาย มีมลูค่าประมาณ 196.50 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระราคา
ค่าหุ้นดงักลา่วด้วย (1) เงินสดจ านวนประมาณ 196.50 ล้านบาท หรือ (2) เงินสดจ านวนประมาณ 156.50 ล้าน
บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ซึง่บริษัทจะน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเวลาอนัสมควรต่อไป 
นอกจากนี ้ในการเข้าท ารายการซือ้หุ้น I-SECURE ในครัง้นี ้บริษัทจะให้เงินกู้ ยืมแก่ I-SECURE แทนผู้ ให้กู้ เดิม
จ านวน 19.80 ล้านบาท โดยก าหนดอัตราดอกเบีย้ที่ ร้อยละ MLR ต่อปีของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และมี
ระยะเวลาช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยบริษัทจะให้เงินกู้ ยืมดงักลา่วพร้อมกบัการจ่ายช าระค่าหุ้น I-SECURE งวดที่ 1 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย หรือบุคคลที่ผู้ ขายก าหนด เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนใน
งวดที่ 3 ซึง่มีก าหนดเวลาภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และจะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่
ผู้ขาย หรือบคุคลที่ผู้ขายก าหนด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เสนอ
ขายหุ้นดังกล่าว ทัง้นี  ้ผู้ ขายตกลงที่จะด าเนินการให้ผู้ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่โอนหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ได้จากการช าระเป็นค่าตอบแทนดงักลา่วเป็นเวลา 1 ปี นบัจากวันที่ได้หุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เป็นการ
โอนให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นด้วยกัน และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ จองซือ้หุ้ นรายใดรายหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเป็นการเสนอขายที่ราคาตลาด ผู้จองซือ้หุ้นจึงไม่
มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการห้ามขายหุ้น (Silent Period)  

1.6 เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ราคาซือ้ขายหุ้น I-SECURE ก าหนดจากเกณฑ์อัตราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิ (Price Earnings Multiple : P/E) บวก
สว่นเพิ่มจ านวน 25 ล้านบาท และมีราคาขัน้ต ่าเท่ากบั 95 ล้านบาท โดยก าหนดค่า P/E ที่ 9.80 เท่าของก าไรสทุธิ
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ของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทคาดการณ์ก าไรสทุธิของ I-SECURE ในปี 
2562 และ 2563 เท่ากบั 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ จงึคาดว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายซือ้ 
I-SECURE ประมาณ 196.50 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้คาดการณ์ผลการด าเนินงานของ I-SECURE ในปี 2562 และ 2563 ว่า จะสามารถ
สร้างการเติบโตและการเพิ่มขึน้ของยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตของรายได้จากการขายและให้บริการ
ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ประมาณการรายได้จากการขายและให้บริการประมาณ 120 ล้าน
บาท โดยมีปัจจยัสนบัสนนุมาจากแนวโน้มการเติบโตของของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Frost & Sullivan, IDC, Gartner ซึ่งเป็น
บริษัทด้านการวิจัยและที่ปรึกษาระดับโลกทางด้านไอที ที่ส ารวจและพบว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศใน
แถบอาเซียนในช่วง 10 ปี (2558 - 2568) มีการใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึน้ และส าหรับ
ประเทศไทยคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 12 ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว  อีกทัง้คาดว่า I-SECURE 
จะมีอตัราก าไรสทุธิของปีดงักลา่วเฉลีย่ประมาณร้อยละ 11.5 ต่อปี 

1.7 มูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มา  

มลูค่ารวมของหุ้นสามัญของ I-SECURE ที่บริษัทจะซือ้จากผู้ขายมีมูลค่าประมาณ 196.50 ล้านบาท และเงินให้
กู้ ยืมแก่ I-SECURE จ านวน 19.80 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ต่อปีของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนเมื่อทวงถาม 

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

(1) ขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทในเร่ืองการป้องกนัการโจมตีระบบเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามามีบทบาทมากขึน้ เช่น Big Data การน าข้อมูลต่างๆ เก็บไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) มากขึน้ ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านีต้้องมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม ดังนัน้ ระบบ
เครือข่ายขององค์กรมีความซบัซ้อนมากขึน้ ซึง่ข้อมูลเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่าย (Network Security) ที่ดีเพื่อป้องกนัช่องโหว่หรือช่องทางใหม่ๆ ไม่ให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะเข้า
มาท าอนัตรายระบบขององค์กรต่างๆ ได้  

(2) ช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัท
พยายามสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าผู้ ใช้งานให้
ครอบคลมุและครบวงจรมากขึน้ 

(3) เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและ I-SECURE ทัง้ด้านการแนะน าลกูค้า การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และการใช้บคุลากรร่วมกนั  

(4) การซือ้ I-SECURE จะสามารถเพิ่มรายได้และก าไรให้กับบริษัทในอนาคต โดย I-SECURE มีรายได้รวม และ
ก าไรสทุธิในปี 2560 จ านวน 125.63 ล้านบาท และ 9.24 ล้านบาท  ตามล าดับ ทัง้นี ้บริษัทจะสามารถรับรู้
รายได้ และก าไรสทุธิของ I-SECURE ได้ทนัทีในงบการเงินรวมของบริษัทนบัตัง้แต่วันที่เข้าไปมีอ านาจควบคุม 
I-SECURE 

1.9 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

บริษัทจะช าระราคาค่าหุ้น I-SECURE ด้วย (1) เงินสดจ านวนประมาณ 196.50 ล้านบาท หรือ (2) เงินสด จ านวน
ประมาณ 156.50 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยค านวณจาก
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ราคาเสนอขายหุ้ นที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ค านวณจากราคา 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ส าหรับเงินสดที่ใช้ในการซือ้หุ้ นจะมาจากกระแสเงินสด
ภายในบริษัท โดยการช าระเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 จ านวน 115 ล้านบาท ในวนัที่การซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งคาดว่า
จะเกิดขึน้ในวนัที่ 17 ตลุาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่คู่สญัญาจะตกลงร่วมกัน) บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ โดย ณ 
วนัที่ 15 สงิหาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 148.83 ล้านบาท และการช าระเงินสด
ค่าหุ้นงวดที่ 2 และ 3 จะเกิดขึน้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2564 จ านวนประมาณ 28.50 ล้านบาท และ 
13 - 53 ล้านบาท ตามล าดบันัน้ จากการที่บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหรือมีก าไรก่อนต้นทุนทางการ
เงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคา (EBITDA) ต่อเนื่องทกุปี โดยในปี 2558 - 2560 มี EBITDA เฉลี่ยประมาณ 72 ล้าน
บาทต่อปี ซึง่บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพียงพอต่อการเข้าท ารายการซือ้หุ้น I-SECURE ในครัง้นี ้ 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าซือ้หุ้นสามัญของ I-SECURE ท าให้บริษัท
สามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปสูธุ่รกิจการด าเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย อนัจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท และลดการพึ่งพิงรายได้หลกัในปัจจุบันที่มาจากการเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle รวมทัง้ท าให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน ทัง้ด้านการแนะน าลูกค้า  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากผู้ขายที่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนีม้า
เป็นเวลานาน และมีฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จ านวนมาก อีกทัง้ผลการด าเนินงานของ I-
SECURE จะสามารถสร้างรายได้และผลการด าเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สร้างโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ  

นอกจากนี ้ราคาซือ้หุ้น I-SECURE เป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาก าหนดราคาซือ้ด้วยวิธี Price Earnings 
Multiple - P/E เป็นหลกั โดยใช้ค่า P/E ที่ 9.8 เท่า ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย P/E (ค่าเฉลี่ยย้อนหลงัในระยะเวลา 12 เดือน) ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับ
บริษัทและมีการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกบับริษัท ซึ่งมีค่า P/E ประมาณ 12.73 เท่า และ ของบริษัท ซึ่งมีค่า P/E 
ประมาณ 20.56 เท่า อีกทัง้การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขาย หรือบุคคลที่ผู้ ขายก าหนด ซึ่งเป็น
บคุคลในวงจ ากดั เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของค่าตอบแทนการซือ้หุ้น I-SECURE แทนการช าระเงินด้วยเงินสดทัง้จ านวน 
จะช่วยลดผลกระทบต่อเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เท่ากับราคาตลาดโดยไม่
มีสว่นลดใดๆ เป็นราคาที่เหมาะสม  

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1.10 

-ไม่ม-ี 

2.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศนี ้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และไม่มีข้อมูลที่
อาจท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั และไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยใน
การนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมลูต่างๆ ที่ควรเปิดเผยในสารสนเทศฉบับนีอ้ย่างระมัดระวัง และด้วยความ
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สจุริตทัง้ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่พึงกระท า
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

3. คดีความหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สดุ โดยเป็นคดีที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ
ของบริษัท และอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามงบการเงินส าหรับรอบระยะบัญชี สิน้สดุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีคดีพิพาทระหว่าง บริษัท และ
บริษัท เทเลเมติกส์ จ ากดั (“เทเลเมติคส์”) ดงันี ้

1) ศาลแพ่ง (คดีหมายเลขด าที่ 207/2554) 

• วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2554 : เทเลเมติคส์ เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัทในฐานะจ าเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหา
ละเมิด และเรียกค่าเสยีหาย จ านวนทนุทรัพย์ประมาณ 120.12 ล้านบาท  

• วนัที่ 17 กรกฎาคม 2555 : ศาลแพ่งสัง่ให้จ าหน่ายคดีจากสารบบความชั่วคราว เนื่องจากคดีแพ่งดังกล่าว มีมูล
กรณีเดียวกบั (1) คดีหมายเลขด าที่ 330/2554 ของศาลปกครองกลาง ซึ่งโจทก์ได้ย่ืนฟ้อง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) (“บมจ.ทีโอที”) ระหว่างปี 2553 - 2554 กรณีกระท าละเมิดร่วมกบับริษัท และ (2) คดีอาญาที่โจทก์ย่ืน
ฟ้องบริษัทและพวกรวม 10 คน ในข้อหาร่วมกนักระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่กองบงัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากมูล
กรณีเดียวกนั (รายละเอียดของคดีอาญาจะแสดงในหวัข้อถดัไป) ทัง้นี ้หาก 2 คดีข้างต้นมีข้อยุติอย่างไร ให้เทเล
เมติคส์ และ/หรือ บริษัท หยิบยกคดีขึน้พิจารณาต่อไป 

2) ศาลอาญา (คดีหมายเลขด าที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559) 

• วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2555 : เทเลเมติคส์ เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท (จ าเลยที่ 1 - 5) และ บมจ.ทีโอที (จ าเลยที่ 6 - 
10) ต่อศาลอาญา ในข้อหาความผิดตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และพระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดของพนกังานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 โดยไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสยีหาย  

• วันที่ 30 มีนาคม 2559 : ศาลพิพากษายกฟ้องให้จ าเลยทัง้ 10 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดของพนกังานในองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

• วนัที่ 27 มกราคม 2560 : โจทก์ได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อศาล  

• วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 : บริษัท (จ าเลยที่ 1 - 5 ) ได้ย่ืนค าแก้อทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์  

• วนัที่ 21 กรกฎาคม 2560 : บมจ.ทีโอที (จ าเลยที่ 6 - 10) ได้ย่ืนค าแก้อทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์  

3) ศาลอาญา (คดีหมายเลขด าที่ อ.2181/2556) 

• วนัที่ 17 มิถนุายน 2556 : บริษัทเป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องกลบัเทเลเมติคส์ ในฐานะจ าเลย กับพวกรวม 3 คน ต่อศาล
อาญา คดีหมายเลขด าที่ อ.2181/2556 ในข้อหาฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายจ านวนทุนทรัพย์ 150 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ศาลยังไม่ก าหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง เนื่องจากศาลมีค าสัง่ให้รอคดีอาญา หมายเลขด าที่ อ.
4184/2555 มีข้อยติุก่อน 
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ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้ตัง้ประมาณการหนีส้นิส าหรับค่าเสยีหายดงักลา่ว เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่ได้กระท าละเมิดตาม
ค าฟ้องตามที่ทนายความของบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ 

4. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้

ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ในปี 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ดงันี ้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกัน 
ปี 2560 

ม.ค.-มิ.ย. 
2561 

1. บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล 
จ ากดั (“VNET”) 
ความสมัพนัธ์ :  
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
73 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 รายได้จากการขายและให้บริการ 
บริษัทใ ห้บ ริกา รบ า รุง รักษาแ ก่ 
VNET ตามระยะเวลา 
 

 ค่าบริการสถานที่ 
บริษัทจ่ายค่าบริการให้แก่ VNET 
ส าหรับงานให้บริการส านกังาน 
 
 
 

30.37 
 
 
 

402.29 
 

24.40 
 
 
 

185.90 
 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
คิดอตัราค่าบริการ ที่ได้รับอัตรา
ก าไรขัน้ ต้นใกล้เ คียงกับการ
ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
สามารถประหยัดได้มากจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่บริษัท
ต้องด าเนินการเองและต้องจ้าง
พนกังานเองโดยตรง 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 
บริษัทและวีเซิร์ฟพลสัจ่ายค่าบริหาร
จัดการงานด้านสนับสนุน  เช่ น 
ค่าบ ริการงานท รัพยากรบุคคล 
ค่าบริการว่าจ้างสรรหาบุคลากรเข้า
ท างาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจอดรถ 
ฯลฯ 

342.56 150.08  มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
สามารถประหยัดได้มากจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่บริษัท
ต้องด าเนินการเองและต้องจ้าง
พนกังานเองโดยตรง 

2. บริษัท วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“VST ECS”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีกรรมการร่วมกนั (ถงึ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560) 

 รายได้จากการขายและให้บริการ 
บริษัทขายสินค้าและให้บริการแก่ 
VST ECS ในราคาปกติ และ 
วี เซิ ร์ฟพลัสได้ รับค่าบริการตาม
ข้อตกลงในสญัญาการโอนธุรกิจ 
 

14,184.85 
 

- 
 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
การขายสนิค้าและการให้บริการ
ดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจปกติ 
เช่นเดียวกบัการขายสนิค้าและ
การให้บริการแก่ลกูค้ารายอื่น 
และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกนัใน
สญัญาโอนธุรกิจ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกัน 
ปี 2560 

ม.ค.-มิ.ย. 
2561 

  รายได้อื่น 
บริษัทได้รับค่าส่งเสริมการขายใน
อัตราเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่นของ 
VST ECS ได้รับ และ วีเซิร์ฟพลสัมี
รายได้จากการให้ เช่ าพื น้ที่ และ
ให้บริการที่เก่ียวข้อง 
 

216.93 
 

- 
 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ค่าสง่เสริมการขายจากการจ่าย
ช าระเงินภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจปกติ 
เช่นเดียวกบัที่ลกูค้ารายอื่นของ 
VST ECS ได้รับ และการให้เช่า
พืน้ที่ดงักลา่วท าให้วีเซิร์ฟพลสั
ได้รับประโยชน์จากการใช้พืน้ที่
ว่างให้เกิดรายได้ ราคาค่าเช่า
และค่าบริการที่ได้รับสงูกว่า
ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการที่ 
วีเซิร์ฟพลสัจ่ายให้กับ
บคุคลภายนอก 

  ซือ้สนิค้าหรือบริการ 
บริษัทซื อ้สินค้าและบริการ จาก 
VST ECS เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ
ให้กับลูกค้า และวี เซิ ร์ฟพลัสซื อ้
อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้า
จาก VST ECS 
 
 

 ซือ้สนิทรัพย์ 
บริษัทและวีเซิร์ฟพลสัซือ้ทรัพย์สินที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจ จาก VST 
ECS ซึง่ขายให้ในราคาที่ถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับการซือ้จากบุคคลอื่นใน
ราคาขายปลกีทัว่ไป 

1,616.88 
 
 
 
 
 
 
 

895.13 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
การซือ้สนิค้าและบริการ
ดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจปกติ
เนื่องจาก VST ECS เป็นตวั
แทนที่ได้รับการแต่งตัง้อย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายในประเทศ
ไทย และซือ้ในราคาที่ใกล้เคียง
ราคาตลาด 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
บริษัทได้ประโยชน์จากการซือ้
ทรัพย์สนิเพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ถกูกว่าราคาขายปลกี
หากซือ้จากบคุคลอื่นทัว่ไป 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกัน 
ปี 2560 

ม.ค.-มิ.ย. 
2561 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 
วีเซิร์ฟพลสัจ่ายค่าบริการในการท า
บัญชีให้กับ VST ECS ในช่วงแรก
ของการจัดตัง้บริษัทและรับโอน
ธุรกิจมาจาก VST ECS และ 
วีเซิร์ฟพลสัยงัอยู่ระหว่างการสรรหา
บคุลากรฝ่ายบญัชี  

497.34 -  มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก เพื่อให้วี เซิ ร์ฟพลัส
สามารถปิดงบการเงินได้ทัน
ตามก าหนดเวลา ตัง้แต่ช่วงแรก
ขอ งก า ร รับ โอ นธุ ร กิ จ  โ ด ย
รายการดั งกล่ าวจะ เ กิ ดขึ น้
ชั่วคราวจนกว่าวีเซิ ร์ฟพลัสจะ
สามารถสรรหาพนักงานฝ่าย
บัญชีได้ อัตราค่าบริการที่เรียก
เ ก็บ เ ป็ นอัต ราต าม ต้นทุนที่
เกิดขึน้จริงของ VST ECS ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS ได้
จ่ายแทนไปก่อน ก็เรียกเก็บจาก 
วีเซิร์ฟพลัสตามอัตราที่ เกิดขึน้
จริง 

3. บริษัท ซีทีซี โกลบอล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ชื่อเดิมคือ บริษัท เน็ท
แบนด์ คอนซลัติง้ 
จ ากดั) (“Netband”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกนั (ถงึเดือน
พฤศจิกายน 2560) 

 รายได้จากการขายและให้บริการ 
บริษัทและวีเซิร์ฟพลสัให้บริการแก่ 
Netband โดยได้รับค่าบริการในช่วง
อตัราก าไรของงานบริการที่ได้รับใน
ลักษณะบริการเ ดียวกันกับการ
ให้บริการกบัลกูค้ารายอื่น 

1,920.65 -  มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
เ ป็ น ร า ย ก า ร ธุ ร กิ จ ป ก ติ 
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่
ลูก ค้ารายอื่ น  โดยบริษัท คิด
อัต ร า ค่ าบ ริ ก า ร ตามอั ต ร า
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

4. บริษัท บีซีบีจี จ ากดั 
(“BCBG”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกนั 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
บริษัทและวีเซิร์ฟพลัสซือ้ขนมจาก 
BCBG เพื่อมอบให้กับลกูค้าในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคาสินค้าเป็น
ราคาเดียวกับที่ BGBC ขายให้กับ
ลกูค้าทัว่ไป 

104.25 6.36  มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
เป็นรายการธุรกิจปกติ ราคา
สิน ค้ า เ ป็ น ร าค า เ ดี ย วกั บ ที่ 
BCBG ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 
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5. บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลชูัน่ 
จ ากดั (“NTN”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกนั 

 รายได้จากการขายและให้บริการ 
บริษัทและวีเซิ ร์ฟพลัสขายสินค้า
และให้บริการบ ารุงรักษาแก่ NTN 
โดยได้รับรายได้ในอัตราที่เท่ากับที่
คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
 

 ซือ้สนิทรัพย์ 
วี เ ซิ ร์ ฟ พ ลัส จ่ า ย ค่ า จ้ า ง เ ขี ย น
โปรแกรมและค่าสิทธิ ในการใ ช้
โปรแกรมเพื่อน ามาใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
บริษัทและวีเซิร์ฟพลสัจ่ายค่าจ้างให้ 
NTN เป็นผู้ดแูลรักษาโปรแกรมที่ซือ้
จาก NTN มาใช้งาน 

194.45 
 
 
 
 
 

596.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

447.00 

23.58 
 
 
 
 
 

355.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216.00 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
เ ป็ น ร า ย ก า ร ธุ ร กิ จ ป ก ติ 
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่
ลูก ค้ารายอื่ น  โดยบริษัท คิด
ราคาตามอัตราเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
เป็นโปรแกรมเดิมที่วีเซิร์ฟพลัส
เคยใช้สามารถด าเนินงานได้
ต่อเนื่องมีระบบที่ รองรับการ
ท างานที่ครบถ้วน และราคาไม่
แ พ ง เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ซื ้อ
โปรแกรมอื่นๆ ส่วนค่าจ้างเขียน
โปรแกรมและค่าบริการติดตัง้
และอิมพลิเม้นท์ คิดตามอัตรา
ค่าบ ริการเ ดียวกันกับลูก ค้า
ทัว่ไป 

 มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล
เ นื่ อ ง จ า ก  NTN เ ป็ น
ผู้ พัฒนาโปรแกรม เมื่ อ เ กิ ด
ปัญหาบริษัทสามารถได้รับการ
บ ารุงรักษาโปรแกรมได้สะดวก 
รวดเร็วทันเวลา ไม่ท าให้ธุรกิจ
หยดุชะงกั 
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6. บริษัท บล ูฟิซ โซลชูัน่ 
จ ากดั (“Blue Fish”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกนั 

 รายได้อื่น 
วีเซิร์ฟพลสัมีรายได้จากการให้เช่า
พืน้ที่และการให้บริการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกพืน้ที่ส านักงาน
ชัน้ที่ 1 - 2 และพืน้ที่โหลดสินค้า
ให้แก่ Blue Fish 
 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
บริษัทจ่ายค่าบริการจัดเก็บเอกสาร
ให้กับ Blue Fish เนื่องจากพืน้ที่ใน
การจัดเ ก็บเอกสารของบริษัทมี
จ ากัด  จึง ต้องใช้บ ริการจัด เ ก็บ
เอกสารภายนอก 

1,329.61 
 
 
 
 
 
 

9.35 

713.45 
 
 
 
 
 
 

7.34 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
วีเซิร์ฟพลัสได้รับประโยชน์จาก
การใช้พืน้ที่ ว่างให้ เกิดรายได้ 
ราคาค่า เช่าและค่าบริการที่
ได้รับใกล้เคียงกับต้นทุนค่าเช่า
และค่าบริการที่วีเซิร์ฟพลสัจ่าย
ให้กบับคุคลภายนอก 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
ค่าบ ริการที่ เ รียกเ ก็บต ่ ากว่ า
ค่าบริการจากบุคคลภายนอก
รายเดิมที่เรียกเก็บ 

7. บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด 
จ ากดั (“CPW”) 
ความสมัพนัธ์ :  
มีผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกนั 

 ซือ้สนิทรัพย์ 
บริษัทซือ้โทรศัพท์ส าหรับผู้ บริหาร
เพื่อใช้งาน โดยบริษัทซื อ้สินค้า
ดั ง ก ล่ า ว ใ น ร า ค า ที่ มี ส่ ว น ล ด
เนื่องจากเป็นเคร่ืองให้ทดลองใช้ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าบริการใช้
ห้องประชุมให้แก่ CPW ซึ่งอัตรา
ค่าบริการดังกล่าวต ่ ากว่ากรณีที่
บริษัทต้องจัดให้มีห้องประชุมเอง 
ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 
บริษัทซือ้สนิค้าจาก CPW เพื่อใช้ใน
การรับรองลกูค้า 

24.77 
 
 
 
 

2.02 

- 
 
 
 
 

12.90 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
ราคาที่ซือ้เป็นราคาที่มีส่วนลด
เนื่องจากเป็นเคร่ืองให้ทดลองใช้ 
และเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้
บคุคลทัว่ไป 

 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
การเช่าใช้ห้องประชุมดังกล่าว 
ท าให้บริษัทสามารถประหยัด
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
เมื่ อ เ ป รียบ เทียบกับราคาที่
บริษัทต้องด าเนินการเองและ
ต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง 
ส่วนการซื อ้สิน ค้า เ ป็นราคา
เดียวกบัที่ขายให้บคุคลทัว่ไป 

 

 


