
ท่ี บช.038/2557     วนัท่ี 3 กนัยายน 2557       

 

เร่ือง   การกาํหนดสดัส่วนการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในการจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และการกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของ

บริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถื้อหุน้ 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ของบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (“บริษทั” หรือ “FORTH”) ไดมี้มติอนุมติัแผนการนาํบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บมจ.

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดย บมจ.ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วสิ จะเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Pre-emptive Right) โดยจะดาํเนินการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จาํนวน 104,000,000 หุน้ และเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนสูงสุดไม่เกิน 96,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบมจ.ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วิส ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั จะเป็นราคาเดียวกบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

ทั้งน้ี ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึงการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบมจ.ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วสิ ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหส้าํเร็จลุล่วง นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปน้ี 

1) กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ในอตัราส่วน 10 

หุน้สามญัของ FORTH ต่อ 1 หุน้สามญัของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส กรณีมีเศษหุ้นท่ีเป็นทศนิยมท่ีเกิดจาก

การคาํนวณสิทธิจะถูกปัดท้ิง โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นไม่เต็มตามจาํนวนท่ีจดัสรรไว ้

และ/หรือมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหุ้น มีอาํนาจจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนต่อไปได ้ 

2) กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ในราคา

เดียวกันกบัราคาท่ีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก ซ่ึงบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จะกาํหนดใน

ภายหลงั ทั้งน้ี การเสนอขายหุน้สามญัของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”)  



3) กาํหนดให้วนัท่ี  18 กนัยายน 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั

ของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ (Record Date) และกาํหนดใหว้นัท่ี 19 กนัยายน 2557 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถื้อหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้น  เวน้แต่ ในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) และ/หรือวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นดงักล่าว

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการดาํเนินการพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการอนุญาตให ้    

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน ตามท่ีบริษทัยื่นคาํขออนุญาต  ก็ให้ นางรังษี 

เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริษทั หรือ นายพงษช์ยั อมตานนท์ กรรมการบริษทั มีอาํนาจในการปรับเปล่ียนและ

กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) และ/หรือวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นดงักล่าวใหม่ไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 11 

กนัยายน 2557 

โดยในการจดัสรรหุ้นสามญัของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีให้แก่คนต่างดา้ว เม่ือรวมกบั

สดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ในปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่าง

ดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส อย่างไรก็ตาม ในการจดัสรรหุ้นสามญัของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Pre-emptive right) จะไม่เป็นเหตุให้สัดส่วนการ

ถือหุน้ของคนต่างดา้วของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ เกินสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ  

ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ซ่ึงไดย้ื่นไวต้่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และยงัอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ให้ทราบถึงระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นสามญั

ของบมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ราคาเสนอขายหุ้นสามญัของบมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส และความคืบหนา้เพิ่มเติมให้

ทราบ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 (นายสนิท วรปัญญา) 

 ประธานกรรมการ 


