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ที่ บช.043/2556       วนัท่ี 2 กนัยายน 2556 
 
เร่ือง แผนการน าบริษัทยอ่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกับการน า บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2556 ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "FORTH")  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 61.00 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ FSS ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีแผนการจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของ FSS จากเดิมที่มีทนุจด
ทะเบียนในปัจจบุนัเทา่กบั 300.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท ซึ่งภายหลงัการปรับมลูค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น จะมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เทา่กบั 600,000,000 หุ้น) เป็น 400.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 800,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท) โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 200,000,000 หุ้น จะด าเนินการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป(IPO) จ านวน 
104,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) 
จ านวน 96,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเดียวกนัและในคราวเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปของ FSS 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทได้เข้าลงทนุใน FSS และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจาก
การที่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 ของทนุจดทะเบียนของ FSS เหลือร้อยละ 45.75 ของ
ทนุจดทะเบียนของ FSS (ค านวณจากทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัท) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดสดัสว่นการให้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ  FSS และ
ก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่วของ FSS รวมถึงการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของ 
FSS ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่ง  

โดยการเพิ่มทนุของ FSS ดงักลา่ว ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ย
ไป”) โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการแล้วมีมลูค่าต ่ากว่าร้อยละ 15.00 (โดยค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปได้สงูสดุ
ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 4.44 ) ทัง้นี ้บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ตาม ประกาศ บจ/ป 11-00 
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิใด ๆ ของ
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บริษัทจดทะเบียน ข้อ 3 (12) ที่บริษัทจดทะเบียนมีการลดสดัสว่นการลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัท
ที่ลงทนุ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะน าแผนการน า FSS เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 
(Pre-emptive Right) เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศเก่ียวกบัการน า FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (สิง่ที่สง่มาด้วย)  

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนั
จนัทร์ที ่30 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทรอลี ่ชัน้ 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน
พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชมุดงันี ้ 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  
วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิแผนการน าบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) (Spin-off)และพิจารณาอนมุตัิในหลกัการการจดัโครงสร้างทนุ
ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ตามแผนการ spin-off เช่น การเพิ่มทนุจดทะเบียน การ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ได้จองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2556 ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 17 กนัยายน 2556  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 (นายอรินทร์ แจ่มนารี)  
 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการน า บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

และการลดสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั 
  
 

ตามที่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (“FSS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท มีความประสงค์จะน าบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป และผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัทเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการลดสดัสว่นการถือหุ้นใน FSS โดยการเสนอขายหุ้นให้กบั
ประชาชนทัว่ไปของ FSS เข้าขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 
ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2542 ลงวนัที่ 22 
ตลุาคม 2542 (ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป) โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดรายการสงูสดุตาม
เกณฑ์ก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.44 ซึ่งขนาดรายการดงักลา่ว ทางบริษัทไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้
การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไป และผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท จะสง่ผลกระทบต่อสดัสว่นการเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน FSS จากเดิมอยูท่ี่สดัสว่นร้อยละ 61.00 ของทนุจดทะเบียนของ FSS โดยมีทนุจดทะเบียนในปัจจุบนั
เท่ากบั 300.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งภายหลงั
การปรับมลูคา่ที่ตราไว้เป็น 0.50 บาท FSS จะมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเท่ากบั 600,000,000 หุ้น) เป็น 400.00 ล้านบาท 
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 800,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
200,000,000 หุ้น จะด าเนินการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) จ านวน 104,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จ านวน  96,000,000 หุ้น โดยผลกระทบที่จะ
เกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทคือ การที่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 ของทนุจดทะเบียนของ 
FSS เหลอืร้อยละ 45.75 ของทนุจดทะเบียนของ FSS (ค านวณจากทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้กบั
ประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท) 

ทัง้นี ้บริษัทจะน าแผนการน า FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการเพิ่มทนุจดทะเบียน
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) 
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป  

โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศเก่ียวกบัการน า บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการลด
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ดงันี ้ 
 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

การน า FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน (IPO) 
และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จะเกิดขึน้ภายหลงัจาก FSS ได้รับการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุของ FSS จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับ
อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทัง้นี ้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557  
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  

1) ผู้ขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (FSS) เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 61.00 
2) ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive 

Right) 
 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

การน า บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (FSS) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (FSS) จะน าบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป โดย FSS จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท 
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งภายหลงัการปรับมลูค่าที่ตราไว้เป็น 
0.50 บาท จะมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเทา่กบั 600,000,000 หุ้น) เป็น 400,000,000 บาท  โดยมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
รวม 200,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 104,000,000 หุ้น ให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและ การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ FORTH ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) 
จ านวน 96,000,000 หุ้น ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักลา่วของ FSS ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลง
จากร้อยละ 61.00 ของทนุจดทะเบียนของ FSS เหลือร้อยละ 45.75 ของทนุจดทะเบียนของ FSS (ค านวณจากการเสนอ
ขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น)  

 

เกณฑ์ค านวณขนาดรายการ (ใช้งบการเงนิประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2556 สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
1.เกณฑ์สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) = (มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของ FSS ที่จ าหนา่ยไปตามสดัสว่น) / มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 

ของบริษัท 
  = (15.25% x 316,362,000) / 1,531,511,000 
  = 3.15% 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ  = (ก าไรสทุธิของ FSS                        ) /              บริษัท/1 
  = (15.25% x 61,625,000) / 214,755,000 
  = 4.44%  
3. เกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน  = (มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน/2) / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 
  = (0.5310 x 200,000,000) / 4,884,624,000 
  = 2.17% 
4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์  = ไมม่ี 
 

หมายเหต ุ/1 :  ค านวณจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท) และงบการเงิน
ของ FSS ที่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
คือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถนุายน 2556  

 /2  : เนื่องจาก FSS ยงัไมก่ าหนดราคาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ บริษัทจึงค านวณมลูคา่สิง่ตอบแทนดงันี ้
ราคาเสนอขายค านวณจากมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นของ FSS                       30 มิถนุายน 

2556     106.20 บาท  (ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) แล้ว
ปรับเป็นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สง่ผลให้มีจ านวนหุ้นสามญัเป็น 600,000,000 หุ้น สามารถค านวณ 
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โดยมลูคา่ทางบญัชีที่ปรับปรุงใหมไ่ด้เทา่กบั 0.53 บาทตอ่หุ้น แล้วน าไปคณูกบัจ านวนหุ้นของ FSS ที่จะเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 200,000,000 หุ้น ที่มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 
จากการค านวณข้างต้น เกณฑ์ที่ให้ค่าสูงสุดคือ เกณฑ์ก าไรสุทธิ ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.44 

จัดเป็นรายการประเภท ที่ 3 ที่มีขนาดรายการต ่ากว่าร้อยละ 15.00 โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ
ตาม บจ/ป 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ข้อ 3 (12) ที่บริษัทจดทะเบียนมีการลดสัดส่วนการลงทุน
ต้ังแต่ร้อยละ 10.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัทที่ลงทุน   
 

รายละเอียดเบือ้งต้นของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ FSS 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย  :  หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSS 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  :  หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุ

จดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขาย IPO แบง่ออกได้ดงันี ้ 
1. จ านวน 104,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป หรือคิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 52.00 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 
2. จ านวน 96,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
48.00 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

มลูคา่ที่ตราไว้  :  0.50 บาทตอ่หุ้น (ภายหลงัการปรับราคามลูคา่ที่ตราไว้จาก 100.00 บาทตอ่หุ้น) 
ราคาเสนอขาย  ยงัมิได้ก าหนดราคา ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นที่จดัสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท จะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

ระยะเวลาการเสนอขาย  ภายหลงัจากส านกังาน ก.ล.ต. อนุมตัิให้ FSS เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไป 
 

 รายละเอียดของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (FSS) 
ชื่อกิจการ :  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ :  เลขที่ 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ลักษณะ :  ธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศพัท์มือถืออตัโนมตัิ เและบริการเติมเงินออนไลน์ ผ่าน

เคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมตัิ ในนาม “บญุเติม” 
โครงสร้างเงนิทุน 
   

:  ปัจจบุนั :  ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 300,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  

  หลงัเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ :  ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้ว 300,000,000 บาท 
จะแบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

  หลงัเพิ่มทุน :  ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
800,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น :  ก่อนการเสนอขาย IPO: บริษัทถือหุ้นใน FSS ในสดัสว่นร้อยละ 61.00 ของทนุจด



6 
 

 
 

ทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วของ FSS 
ภายหลงัการเสนอขาย IPO: บริษัทจะถือหุ้นใน FSS ในสดัสว่นร้อยละ 45.75 ของทนุ
จดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วของ FSS 
 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ FSS ในปัจจบุนั (ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556)  

รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น)(ภายหลัง
การปรับมูลค่าท่ี
ตราไว้เป็น 0.50 
บาทต่อหุ้น 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ก่อน
เสนอขาย 

IPO) 

 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (หลัง
เสนอขาย 

IPO) 
1) บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่  365,999,400 61.00% 45.75% 
2) นางมนต์ทพิย์ วทิยากร /1 41,433,400 6.91% 5.18% 

3) นายศวิพนัธ์ รัตนวโิรจน์วงศ์ /2 34,000,000 5.67% 4.25% 
4) นายสมชาย อรรคเดชสกลุ/3 27,000,000 4.50% 3.38% 
5) นายพิชิต นิม่กลุ 20,000,000 3.33% 2.50% 

6) นายธานิน สจัจะบริบรูณ์ 12,000,000 2.00% 1.50% 
7) นางสาวอาทิตยา เกียรติโชค

ววิฒัน์ 
10,000,000 1.67% 1.25% 

8) นายโสภณ อศัวศรีวรนนัท์ 10,000,000 1.67% 1.25% 

9) นางบญุยงค์ นินเนินนนท์ 8,000,000 1.33% 1.00% 
10) นายวีว์อิศ เพิ่มพิบลูย์ 8,000,000 1.33% 1.00% 
11)  อ่ืนๆ ได้แก่ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน

จ านวน 27 คน 
63,567,200 10.59% 7.95% 

รวมก่อนการเสนอขาย IPO 600,000,000 100.00% 75.00% 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย IPO 104,000,000 - 13.00% 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 

96,000,000 - 12.00% 

รวม 800,000,000 - 100.00% 
หมายเหตุ:  /1: เร่ิมเข้ามาถือหุ้นใน FSS ในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ  FORTH ใน

สัดส่วนร้อยละ 0.41 (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556) โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานใน FSS แต่อย่างใด  

 /2: เร่ิมเข้ามาถือหุ้นใน FSS ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ FSS ในปี 2551 ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ FSS   

 /3: เร่ิมเข้ามาถือหุ้นใน FSS ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ FSS ในปี 2551 ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ FSS 

 
โครงสร้างกรรมการ 
 
 

:  คณะกรรมการของ FSS ในปัจจบุนั (ก่อน IPO) มี 2 ทา่น ประกอบด้วย  
1) นายพงษ์ชยั อมตานนท์  
2) นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 

คณะกรรมการของ FSS ภายหลงั IPO มี 3 ท่าน (ไม่รวมกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ) ประกอบด้วย 
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รายช่ือ ต าแหนง่ใน FSS ต าแหนง่ใน FORTH 
1. นางรังษี เลศิไตรภิญโญ  กรรมการ กรรมการ / 

รองประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชยั สงูสวา่ง กรรมการ /

กรรมการผู้จดัการ 
ไมม่ี 

3. นายพิชิต นิ่มกลุ กรรมการ ไมม่ี  
 หมายเหตุ : คุณสมชัย สูงสว่าง และคุณพิชิต น่ิมกุล เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนในบริษัทจดทะเบียนมาก่อน 

 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ FSS 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ปี 2553 

31 ธ.ค. 53 
ปี 2554 

31 ธ.ค. 54 
ปี 2555 

31 ธ.ค. 55 

งวด 6 เดือนปี 
2556 

30 มิ.ย. 56 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 147.66 219.63 350.43 310.02 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2.69 2.41 2.16 2.25 
สนิทรัพย์รวม 447.42 697.87 913.96 954.75 
หนีส้นิหมนุเวียน 398.90 708.86 660.83 486.51 
หนีส้นิรวม 448.80 724.24 661.74 636.14 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 15.00 15.00 300.00 300.00 
รวมรายได้ 143.04 346.16 576.20 366.81 
ต้นทนุขายและบริการ 122.80 324.17 502.35 268.17 
ก าไรขัน้ต้น 20.24 21.99 73.85 98.64 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม -16.37 -41.36 -21.56 18.62 
สว่นของผู้ ถือหุ้น -1.37 -26.36 252.22 318.62 
รายได้รวม 143.04 346.16 576.20 366.81 
คา่ใช้จา่ยรวม 147.15 363.01 552.10 308.59 
ต้นทนุทางการเงิน 2.56 8.15 8.84 7.89 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -6.69 -24.99 15.26 40.17 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) -44.60 -166.61 5.09 13.82 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) -9.13 -175.73 84.07 106.20 

 
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

FSS จะเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นของ FORTH (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกนัและในคราว
เดียวกบัประชาชนทัว่ไป โดยปัจจบุนัยงัไมม่ีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป  
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5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นของ FSS ตามงบการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2556 เท่ากบั 0.53 บาทต่อหุ้น (ค านวณ

จากการปรับมูลค่าที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น) เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นของ FSS ที่
                                            บริษัท รวม     น 200,000,000 หุ้น ที่มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปค านวณโดยวิธีมลูคา่ตามบญัชี เท่ากบั 106.21 ล้านบาท  

 
6. ผลประโยชน์และผลกระทบที่คิดว่าจะเกิดขึน้จากผลของการท ารายการ  
 

ผลประโยชน์ในการท ารายการ Spin-off 

ประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประโยชน์ต่อบริษัท ประโยชน์ต่อ FSS  

1. มลูค่ากิจการของ FORTH ที่มี
โอกาสปรับสงูขึน้ 

2. การได้สทิธิ pre-emptive right  
3. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนใน

บริษัทแมห่รือ FSS ก็ได้ ตามแต่
นโยบายการลงทนุของู้ ถือหุ้น 

1. ลดภาระในการสนับสนุนด้านการเงิน 
เนื่องจาก FSS จะสามารถระดมเงินทนุ
ได้เองจาก IPO และสามารถระดมทุน
เองได้ด้วยเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ 
ภายหลัง เ ข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว 

2. ราคาหุ้นของ FORTH         มลูค่า 
ที่แท้จริงมากขึน้ จากการท่ีราคา        
FSS มีราคาตลาดอ้างอิง 

3. เงินลงทนุใน FSS ของบริษัทจะสะท้อน
มลูค่าตลาด ซึ่งมีโอกาสเพิ่มมลูค่าที่สงู
กวา่มลูคา่ตามบญัชี  

1. เพิ่มช่องทางในการระดมทนุให้กบั 
FSS 

2. FSS มีเงินทุนจากการระดมทุน
เพียงพอในการที่จะน ามาขยาย
ธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการ  ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคต 

3. เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่
หุ้นสามญัของ FSS 

4. ส่ง เ ส ริมภาพลักษณ์ของ  FSS 
                        

 
7. ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อบริษัทฯและผู้ถอืหุ้นบริษัท ในการน าบริษัทย่อยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน  

(1) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) และสทิธิออกเสยีง (Control Dilution)  
ในกรณีที่ FSS เพิ่มทนุและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO)และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวม

จ านวน 200,000,000 หุ้น จะสง่ผลให้สว่นแบ่งก าไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 
61.00 เหลือร้อยละ 45.75 ของทนุจดทะเบียนของ FSS หรือลดลงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.25 ทัง้นี ้จากผลกระทบ
ต่อสว่นแบ่งก าไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ที่ลดลงดงักลา่ว จะสง่ผลให้ FSS เปลี่ยน
สถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงมีแผนที่จะจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 96.00 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive 
Right) เพื่อเป็นการลดสดัสว่นของผลกระทบดงักลา่ว 

 
 (2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (Price Dilution)  

เนื่องจากหุ้นสามญัที่เสนอขายเป็นหุ้นสามญัของ FSS จึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัท (Price Dilution) อยา่งไรก็ตาม การลดสดัสว่นการถือหุ้นใน FSS จะสง่ผลให้สดัสว่นการรับรู้ก าไรของบริษัทใน 
FSS ลดลง  
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8. การพึ่งพิงธุรกิจของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  

FSS ได้มีการด าเนินการที่ส าคญั เพื่อลดการพึ่งพิงบริษัทแม่ (FORTH) ก่อนด าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สรุปได้ดงันี ้

1) การพึง่พงิสายการผลติตู้เติมเงินจากบริษัทแม ่: ทางบริษัทได้มีการจดัท าข้อตกลงการซือ้ขาย โดยมี
สาระส าคญัคือ การก าหนดราคาซือ้ขายกนัด้วยความเป็นธรรม ในราคาไมเ่กินกวา่ที่ผู้ซือ้ (FSS) สามารถ
จดัหาได้ในตลาดโดยทัว่ไป โดยที่มีคณุสมบตัิและคณุภาพท่ีสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 

2) การปลดการค า้ประกนัทางการเงินท่ีบริษัทแมค่ า้ประกนัวงเงินกู้ยมืให้บริษัท : ขณะนี ้ ทางสถาบนัทาง
การเงิน 1 แหง่ ได้แจ้งผลการพิจารณาเพื่อปลดการค า้ประกนับริษัทแมแ่ล้ว สว่นอีกแหง่หนึง่ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการพิจารณา ทัง้นี ้ ทางบริษัทจะช าระหนีเ้งินกู้ยมืระยะยาวที่มกีารกู้จากบริษัทแม ่ ให้แล้วเสร็จก่อน
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) ตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต.  

3) การใช้ทรัพยากรบคุคลร่วมกบับริษัทแม ่ : ทางบริษัทได้โอนย้ายบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา (R&D) ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทออกจากบริษัทแมแ่ล้ว 

 
9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO  

FSS จะน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นี ้เพื่อการด าเนินการดงันี  ้
9.1 ใช้เป็นเงินทนุในการขยายจ านวนตู้ เติมเงินบญุเติมทัว่ประเทศ 
9.2 ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ 

 
10. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ  

10.1 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการน า FSS เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือ
หุ้นสามญัของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

10.2 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ FSS มีมติอนุมัติการน า FSS เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และอนุมตัิการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

10.3 FSS ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
10.4 FSS ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชน 
10.5 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อนญุาตรับหลกัทรัพย์ของ FSS เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นการ
รายการท่ีสมเหตสุมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กบั FSS ให้มากขึน้ รวมทัง้เพื่อให้ FSS 
สามารถระดมทนุในตลาดทนุได้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มมลูคา่เงินลงทนุใน FSS ของบริษัทให้มากขึน้ 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตาม 11. 

-ไมม่ี- 
 
บริษัทขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้องและเป็นความจริงทกุประการ และได้จดัท าขึน้ด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั และสารสนเทศฉบบันีท้ าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
แสดงสารสนเทศเทา่นัน้ ไมไ่ด้ท าขึน้เพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซือ้หลกัทรัพย์ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 
(นายพงษ์ชยั อมตานนท์)  
ประธานกรรมการบริหาร 


