
                         
   

 
ที ่บช.041/2557       วนัท่ี 17 กนัยายน 2557 
 
 
เร่ือง แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2556 ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FORTH”) ได้มีมติอนมุตัิแผนการน าบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“FSMART”) 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย FSMART จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
รวมทัง้สิน้จ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของ 
FORTH ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น และการเสนอขายให้แก่ประชาชน
จ านวน 104,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH จะเป็น
ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน ทัง้นีร้ายละเอียดของการเสนอขายมีดงันี  ้

1) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART จ านวนไมเ่กิน 96,000,000 หุ้น จะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH  
โดยให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive 
Right) ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัของ FORTH ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART กรณีมีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิด
จากการค านวณสทิธิจะถกูปัดทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นของ FORTH มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัของ FSMART  ไมเ่กินกวา่สทิธิของตน 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 ได้มีมติ (1) ก าหนดให้วนัที่ 18 
กนัยายน 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART (Record 
Date) และ (2) ก าหนดให้วนัที่ 19 กนัยายน 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเหลือจากการจองซือ้ของผู้
ถือหุ้นของ FORTH ให้เสนอขายหุ้นสามญัที่เหลอืให้แก่ประชาชน ตามข้อ 2) 

2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART จ านวน 104,000,000 หุ้น รวมหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ภายหลงัการเสนอ
ขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 1) จะเสนอขายให้แก่ประชาชน  

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2557 FSMART ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชนจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนของ FSMART มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2557 โดย
บริษัทฯ และ FSMART ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญของ FSMART ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
ประชาชน ในราคาเดียวกนัท่ี 2.50 บาทตอ่หุ้น  

โดยในการจดัสรรหุ้นสามญัของ FSMART ที่เสนอขายในครัง้นีใ้ห้แก่คนต่างด้าว เมื่อรวมกบัสดัสว่นการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวของ FSMART ในปัจจุบนัจะต้องไม่เกินสดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของ FSMART กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSMART อย่างไรก็ตาม ในการ
จดัสรรหุ้นสามญัของ FSMART ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive 



                         
   

right) จะไมเ่ป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวของ FSMART เกินสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของ FSMART 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และ FSMART ขอสรุปรายละเอียด ระยะเวลา และขัน้ตอนในการจองซือ้หุ้นสามัญของ FSMART 
โดยสงัเขป ดงันี ้

 
 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 

ผู้มีสิทธิจองซือ้ บคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคลที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ FORTH ณ วันที่ 19 
กนัยายน 2557 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนและพกั
การโอนหุ้น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น
สามญัของ FSMART ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นดงักลา่วใน FORTH (Pre-emptive right) 
ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัของ FORTH ต่อ 1 หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ FSMART กรณีมีเศษหุ้นที่เป็น
ทศนิยมที่เกิดจากการค านวณสิทธิจะถูกปัดทิง้ 
โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชน และในกรณีที่มีหุ้ นสามัญ
เหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นของ FORTH ให้
เ สนอขายหุ้ นสามัญที่ เ หลื อ ดังกล่ า ว ใ ห้แก่
ประชาชน 

1. ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
2. ผู้มีอปุการคณุของ FSMART 
(ทัง้นี ้ตามนิยามที่ปรากฎในหนงัสอืชีช้วน) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่
เสนอขำย 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ FSMART จ านวนไมเ่กิน 
96,000,000 หุ้น  

หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 104,000,000 หุ้น 
รวมหุ้ นที่ เหลือจากการจองซือ้ภายหลังการ
เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ FORTH (ถ้ามี) 

รำคำ 
เสนอขำย 

2.50 บาทตอ่หุ้น 2.50  บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลำจองซือ้ ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  
ของวนัท่ี 1 - 3 ตลุาคม 2557 

ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  
ของวนัท่ี 6 - 8 ตลุาคม 2557 

กำรขอรับหนังสือ 
ชีช้วน และใบจอง
ซือ้หุ้น 

บริษัทฯ จะด า เนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์”) จัดส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ได้แก่ หนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้
นี ใ้ น รู ป แบบแผ่ นบั นทึ ก ข้ อมู ล  (CD-ROM)  
รายละเอียดการจัดจ าหน่ายและวิธีปฏิบตัิในการ
รับจองซือ้ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในส่วนที่ให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH (แบบ ก) และ
ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ 
FORTH ทกุรายที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของ FORTH ณ วนัที่ 19 กนัยายน 2557  ซึ่ง
เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น  โดยจะ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลงัจากวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ FORTH  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH ไมไ่ด้รับ
เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสาร
ดงักล่าวได้ที่ส านักงานของบริษัท ฟินนัเซีย ไซรัส 

ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ 
สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วน และใบจอง
ซือ้หุ้นสามญั แบบ ข ได้ที่ส านกังานและสาขา
ของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ได้ตัง้แต่วันที่
หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงสิน้สดุการจอง
ซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายประชาชน ซึง่ประกอบด้วย 
1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 

(มหาชน) 
 999/9 อาคารดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศพัท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993 
2) บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
 175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120  



                         
   

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 
จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 5 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2680-
0843 ได้ตัง้แต่วันที่หนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับ
จนถึงวนัสิน้สุดการจองซือ้หุ้นในส่วนที่เสนอขาย
ตอ่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ FORTH  
 

 โทรศพัท์ 0-2285-1666  โทรสาร 0-2285-1900 
3) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด 

(มหาชน) 
 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ 
กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศพัท์ 0-2638-5000  โทรสาร 0-2287-6001 
4) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 ถนนสีลม แขวงสี

ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท์ 0-2635-1700  โทรสาร 0-2635-1662 
5) บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  
 287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 16 ถนนสลีม 
 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5173 
6) บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออล

ซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุม
วนั กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศพัท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 
7) บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชัน้ 
 8 และชัน้ 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี 
 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศพัท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2648-5888 
 
ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของ FSMART 
สามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้
หุ้นสามญั แบบ ข ได้ที่ส านกังานของ บริษัท
หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ได้
ตัง้แต่วันที่หนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับจนถึง
สิน้สดุการจองซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายประชาชน 

สถำนที่จองซือ้หุ้น ผู้ซือ้สามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ และ
ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญของ FSMART ได้ที่
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซือ้หุ้ นสามัญของ 
FSMART ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ใน
ครัง้นี ้(“ตวัแทนในการรับจองซือ้”) ระหวา่งวนัท่ี 1 - 
3 ตุลาคม  2557 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. ตามรายละเอียด ดงันี ้
 
คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์ 

ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ 
ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบ
จองซือ้ ได้ที่ส านกังานสาขาของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามรายช่ือระบขุ้างต้น  
 
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จอง
ซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซือ้
หุ้นผา่นระบบนีไ้ด้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย 
พลสั จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ 



                         
   

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 5 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์   
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 0-2680-0843 

พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ 
เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
 
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึก
เทป  ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการ
ลงทุนของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถ
ให้บริการจองซือ้หุ้นผ่านระบบนีไ้ด้ ได้แก่ บริษัท
หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
และ บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
 กรณีจองซือ้ผา่นการกรอกใบจองซือ้สามารถ
จองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้  คือ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัท่ี 6 - 8 ตลุาคม 2557 

 กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) 
สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 
2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 8 ตลุาคม 
2557 

 กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  
สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัท่ี 6 - 8 ตลุาคม 2557 
 

ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของ FSMART 
ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานของ
บ ริ ษัทหลักท รัพ ย์  ฟินัน เซี ย  ไซ รัส  จ ากัด 
(มหาชน) โดยสามารถจองซือ้ในระหว่างวนัที่ 
6 - 8 ตุลาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 09.00 น.ถึง
เวลา 16.00 น. 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำ
จองซือ้หุ้นสำมัญ 

ผู้ ถื อหุ้ นที่ ประสง ค์จะจองซื อ้หุ้ นสามัญของ 
FSMART ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวนที่จองซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระ
เงินดงันี ้
กรณีช ำระเป็นเงินโอน (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน  
งดรับจองซือ้ด้วยเงนิสด) 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะช าระเงิน

ค่าจองซือ้เป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมลูใน ใบ
น ำฝำกพิเศษ (Special Pay in) ที่บริษัทฯ ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการ
จองผ่านทางไปรษณีย์ และช าระเ งินได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่

ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ 
ผู้ จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระ
เงินดงันี ้
-  ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียว

เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็น เงิน
โอนอัตโนมัติ  (หรือที่ เ รียกว่า “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกั
จากเงินที่ฝากอยูก่บัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบโอน
เงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้



                         
   

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 
ประเทศ เข้าบญัชีกระแสรายวนั Comp Code 
5299 ช่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 
ไซรัส จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือ 
“FSS For Share Subscription“ โดยผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องแนบหลักฐำนกำร
โอนเงิน (ฉบับจริง) ดงักลา่ว มาพร้อมกบัใบ
จองซือ้ 

- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณี
จองซือ้ตามสทิธิ หรือน้อยกวา่สทิธิ  

- ก รุณาระบุ เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น  (ดูจ าก
ใบ รับรองการจองซื อ้หุ้ น )  ช่ื อ  นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ในหลกัฐาน
การโอนเงินท่ีได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน : 
 โอนด้วยเงินสด : ก าหนดการรับจองซือ้หุ้น

ในวนัที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-
16.00 น. 

 โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซือ้
จะต้องน ำเช็คลงวันที่  1 ตุลำคม 2557 
เท่ำนั้น ฝากเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ บญัชี
กระแสรายวนั Comp Code 5299 โดยช่ือ
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
จ ากัด(มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้ น” หรือ 
“FSS For Share Subscription“ และ
จะต้องท าการโอนเช็คภายในเวลา 12.00 
น. ของวนัที่ 2 ตลุาคม 2557 และสามารถ
เ รี ย ก เ ก็ บ เ งิ นจากส า นั กหั กบัญ ชี ใน
กรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซือ้
เท่านัน้ โดยก าหนดการรับเอกสารการจอง
ซือ้หุ้น โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ในวนัท่ี 1 - 3 
ตลุาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.  

ทั ้ง นี ้ ผู้ถือ หุ้นที่ จองซื ้อจะเ ป็น ผู้ รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถ้ำมี) 
ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 
 
กรณีช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ 
(จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน) 
- ช าระเงินค่าจองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  “บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือ “FSS For Share 
Subscription“  โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ด ร๊าฟท์  จะต้องลงวันที่ ไ ม่ เกินวันที่  1  

เปิดบัญชีเพื่อซื อ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้นที่ได้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบ
การโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลบงัคบัแล้ว
ในวนัจองซือ้ 

- ในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตดัเงินจาก
ระบบเ งินโอนอัตโนมัติ  (หรือที่ เ รียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
หรือเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ไม่ผ่าน ผู้ จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบขุ้างต้น พร้อมส่งหลกัฐานการโอน
เงินมายังผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะด าเนินการ
โอนเงินของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตน
ให้แก่ FSMART ตอ่ไป 

-  ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมไ่ด้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะจอง
ซือ้หลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุข้างต้น หรือผู้
จองซือ้ที่มีบัญชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระ
เงินคา่จองผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่า
จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ 
โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี ้
 หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 6 ตลุาคม 2557 

ตัง้แต ่ตัง้แตเ่วลา 9.00-16.00 น. และวนัที่ 
7 ตลุาคม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. 
ผู้ จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็น
เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า 
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหัก
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 
วนัท าการ โดยหากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัที่ 
6 ตลุาคม 2557 หรือวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 
และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือ
ผู้ จองซือ้เท่านัน้  และหากช าระเป็น
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
ภายหลงัวนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 
แตไ่มเ่กินวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 



                         
   

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 
ตุลำคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน
ระยะเวลาจองซือ้เท่านัน้ ทัง้นี ้หำกช ำระเป็น
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับ 
แต่ไม่เกินวันที่  1 ตุลำคม 2557 และหำก
ช ำระเป็นเช็คให้ลงวันที่  1 ตุลำคม 2557 
เท่ำนั้น และ ชื่ อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่ อ
เดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่ำนัน้ 

- ต้องจ่ายเ ช็ค แคชเชียร์เ ช็ค  หรือ ดร๊าฟท์ 
จ านวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้
ตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิ 

- ก รุณาระบุ เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น  (ดูจ าก
ใบรับรองการจองซือ้หุ้ น) ช่ือ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ไ ว้
ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

 
ก ำหนดกำรรับจองซือ้หุ้น กรณีช ำระด้วยเช็ค 
แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ำฟท์  
 รับจองซือ้ในวันที่ 1 ตุลำคม 2557 ตัง้แต่

เวลำ 9.00 น.-16.00 น. 
ทั ้ง นี ้ ผู้ถือ หุ้นที่ จองซื ้อจะเ ป็น ผู้ รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถ้ำมี) 
ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 

 
*** ผู้จองซือ้หุ้นห้ำม Pay-in หรือ สั่งจ่ำยเช็ค
ลงวันที่ก่อนวนัจองซือ้โดยเดด็ขำด *** 
 
หมำยเหตุ : โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 

 หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 
2557 และในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
ผู้ จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซื อ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็น
เงินโอนเทา่นัน้ 

 ผู้จองซือ้ที่ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วย
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้
ขี ด ค ร่ อ ม สั่ ง จ่ า ย ผู้ จั ด จ า ห น่ า ย
หลกัทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้น พร้อมทัง้
เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่  และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดั
จ าหน่ ายหลักท รัพ ย์แต่ละรายจะ
ด าเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวม
ในสว่นของตนให้แก่ FSMART ตอ่ไป 

 
ส ำหรับผู้มีอุปกำรคุณของ FSMART 
ผู้ จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระ
เงินดงันี ้

 หากท าการจองซือ้ในวันที่ 6 ตุลาคม 
2557 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. และวันที่  7 ตุลาคม 2557 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้
จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็น
เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer  System หรือ ATS)  เ ช็ค 
แคชเชียร์เ ช็ค (หรือที่ เ รียกว่า “ เ ช็ค
ธนาคาร ” )  ห รือ  ด ร๊าฟท์  และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหัก
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 
1 วนัท าการ โดยหากช าระเป็นเช็คให้ลง
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 หรือวนัท่ี 7 ตลุาคม 
2557 และช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือ
เดียวกับช่ือผู้ จองซือ้เท่านัน้ และหาก
ช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้
ลงวนัที่ภายหลงัวนัที่หนงัสือชีช้วนมีผล
ใช้บงัคบั แต่ไมเ่กินวนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 
ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ
เงินโอนอัตโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้
จ องซื อ้ที่ ไ ด้ เ ปิ ดบัญ ชี เพื่ อซื อ้ ขาย
หลกัทรัพย์กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย



                         
   

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ส ำหรับประชำชน 
และ รั บประกั นกา รจ า หน่ า ยที่ ไ ด้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อช าระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ 
และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าว
มีผลบงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

 หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 
2557 และในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้
จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียว
เต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงิน
โอน หรือเงินโอนอตัโนมตัิเทา่นัน้ 

 ผู้จองซือ้ที่ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วย
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสัง่จ่ายผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่าย พร้อมทัง้
เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่  และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดย
ผู้จดัการการจ าหนา่ยและรับประกนัการ
จ าหน่ายจะด าเนินการโอนเงินของยอด
จองซือ้รวมให้แก่ FSMART ตอ่ไป 

 

ผู้จองซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนที่ยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีไ้ด้ก่อน
ท าการจองซือ้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th ทัง้นี ้การลงทนุในหุ้นมีความเสีย่ง ผู้จองซือ้ควรอา่นหนงัสอืชีช้วนอยา่งรอบคอบ
ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  


