
ที� บช.021/2562     18 กรกฎาคม 2562 

เรื�อง  การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

ครั� งที� 1/2562 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย สารสนเทศเกี�ยวกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 4/2562 ของบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 17 กรกฏาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 

และการกาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2562 โดยมีรายละเอียดที�สาํคญัดงันี�  

1. มีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการเพื�อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัในการสร้างธุรกิจที�

ย ั�งยนืและเติบโตอยา่งต่อเนื�องและเพิ�มความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ โดยการโอนกิจการบางส่วน

ของบริษทั (Partial Business Transfer: PBT) ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ

ครบวงจร ทรัพยสิ์นและหนี� สินทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งและที�ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึง

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวทั�งหมดให้แก่บริษทั ฟอร์ท อีเอม็เอส จาํกดั (“Forth EMS”) ซึ� ง

เป็นบริษทัย่อยที�จดัตั�งขึ�นใหม่ (บริษทัจะถือหุ้น Forth EMS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนของ Forth EMS) โดยมูลค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะเท่ากบัราคาตามมูลค่าบญัชี (Book 

Value) หรือราคาตามวธีิการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือราคายติุธรรมของ

กิจการที�โอน (Fair Value) แลว้แต่ประเภทของทรัพยสิ์นและหนี� สินของกิจการที�โอน ณ วนัโอน

กิจการ อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที�โอนนั�นจะขึ�นอยูก่บัช่วงเวลาที�ทาํการโอนกิจการดงักล่าว 

และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศที�ส่ง

มาดว้ย 

นอกจากนี�  ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการ

บริหารของบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็นเกี�ยวกบัการ

ปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัยอ่ยไดทุ้กประการ ซึ� งรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงการกาํหนดราคาซื�อขายกิจการบางส่วน การกาํหนดทุนจดทะเบียนของ Forth EMS ให้

สอดคล้องกบัมูลค่ากิจการที�โอนเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการโอนกิจการบางส่วน 

จดัทาํและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จดัทาํและลงนามในคาํขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั�งการจดัทาํคาํขอ หรือ

เอกสารใดๆ และการยื�นคาํขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   



การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัยอ่ย ไม่เขา้ข่ายเป็น

การทาํรายการจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มีนยัสําคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จําหน่ายไปซึ� งทรัพย์สิน ลงว ันที�  31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ�มเติม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื� อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์พ .ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตุลาคม 2547 

อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที�สําคญัตาม

มาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด ซึ� งบริษทัจะตอ้งขอ

อนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และจะตอ้งได้รับอนุมัติจากที�

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2. มีมติอนุมติัให้กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2562 ในวนัที� 23 สิงหาคม 2562 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องประชุมชั�น 7 อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน) ตั�งอยู่เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี

วาระการประชุมดงันี�  

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

วาระที� 2  พิจารณาและอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

วาระที� 3  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

3. มีมติอนุมติักาํหนดให้วนัที� 2 สิงหาคม 2562 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�จะมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2562 (Record Date)  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

    (นายอรินทร์   แจ่มนารี) 

         เลขานุการบริษทั 

    

 



แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ตามที� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จ ํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 

“FORTH”) ครั� งที� 4/2562 ประชุมวนัที� 17 กรกฏาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดย

การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ใหแ้ก่ บริษทั ฟอร์ท อีเอม็เอส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทั

ย่อยที�บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และจะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยมีรายละเอียด

แผนการปรับโครงสร้างกิจการดงัต่อไปนี�  

1. การปรับโครงสร้างกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 

ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั บริษทัจะดาํเนินการโอนกิจการบางส่วนของ

บริษทั (Partial Business Transfer: PBT) ซึ� งไดแ้ก่ ธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 

ทรัพยสิ์นและหนี� สินทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งที�ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจดงักล่าวทั�งหมด (“การโอนกิจการ”) ให้แก่ “บริษทั ฟอร์ท อีเอ็มเอส จาํกดั” (“Forth EMS”) ซึ� งเป็น

บริษทัย่อยที�จดัตั�งขึ�นใหม่เพื�อรับโอนกิจการดงักล่าวและบริษทัถือหุ้นใน Forth EMS ร้อยละ 99.99 ของ

จาํนวนหุ้นทั�งหมด โดยบริษทัจะทาํการโอนกิจการบางส่วนตามหลกัเกณฑข์องพระราชกฤษฎีกาที�ออกตาม

ประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที�  516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษทั

มหาชนจาํกดั หรือบริษทัจาํกดั เพื�อยกเวน้รัษฎากร รวมทั�งประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว (Partial 

Business Transfer-PBT) (รวมเรียกวา่ “เงื�อนไข PBT”)  

การโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

จึงไม่มีผลกระทบที�มีนยัสําคญัต่อทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็น

การจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ใน

การทาํรายการที�มีนยัสําคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 

(และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 

ตุลาคม 2547 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และไม่เป็นรายการที�ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํ กบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ 2546 ลง

วนัที� 19 พฤศจิกายน 2546 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) อยา่งไรก็ดี การโอนกิจการบางส่วนดงักล่าวถือเป็นการโอน

ธุรกิจบางส่วนที�สําคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน



จาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มูลค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง

มูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพยสิ์น (Fair Value) แลว้แต่ประเภทของ

ทรัพยสิ์นและหนี� สินของกิจการที�โอน ณ วนัโอนกิจการ เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไข PBT ซึ� งมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิ (ทรัพยสิ์นทั�งหมดของกิจการที�จะโอนหักดว้ยหนี� สินทั�งหมดของกิจการที�จะโอน) ที�จะโอนทั�งหมด

คาดวา่น่าจะมีมูลค่าประมาณ 250 ลา้นบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 (อยา่งไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที�แทจ้ริงจะขึ�นอยูก่บัช่วงเวลาที�ทาํการโอนกิจการดงักล่าว) 

ในการนี�  เพื�อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามเงื�อนไข PBT Forth EMS จะตอ้งมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

มากกว่าทรัพยสิ์นและหนี� สินที�จะรับโอนมาจากบริษทั ณ วนัโอนกิจการ ดงันั�น Forth EMS จะเพิ�มทุนจด

ทะเบียนเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไข PBT โดยบริษทัจะจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน ทั�งนี�  การ

โอนกิจการบางส่วนคาดวา่จะเริ�มดาํเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562 และเสร็จสิ�นภายในรอบระยะเวลา

บญัชีปี 2562  

นอกจากนี�  ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป บริษทัยงัคงมีธุรกิจรับเหมาโครงการเป็นธุรกิจ

หลกั และบริษทัยงัคงเป็นผูถื้อหุน้หลกัใน Forth EMS ร้อยละ 99.99  

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลงัการปรับโครงสร้างกจิการ 

โครงสร้างปัจจุบนั ณ วนัที� 17 กรกฎาคม 2562 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกจิการ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที�จัดตั�งขึ�นเพื�อรับโอนกจิการบางส่วน 

ชื�อ : บริษทั ฟอร์ท อีเอม็เอส จาํกดั” (“Forth EMS”) 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนเริ�มตน้ 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

นอกจากนี�  เพื�อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามเงื�อนไข PBT บริษทัย่อย

จะตอ้งมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมากกวา่ทรัพยสิ์นและหนี� สินที�จะรับโอนมาจากบริษทั 

ณ วนัโอนกิจการ ดงันั�น บริษทัยอ่ยจะเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไข 

PBTโดยบริษทัจะจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัจะถือหุ้น Forth EMS ร้อยละ 99.99 และกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลเกี�ยว

โยงกบับริษทั ถือหุน้ร้อยละ 0.01  

วตัถุประสงค์ : เพื�อประกอบธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 

4. หลกัการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกจิการ 

การปรับโครงสร้างกิจการในครั� งนี� เพื�อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัในการสร้างธุรกิจที�

ย ั�งยืนและเติบโตอยา่งต่อเนื�องและเพิ�มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั�งเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนิน

กิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี�  

 

 



4.1 เพื�อแบ่งแยกและบริหารความเสี�ยงทางธุรกจิ 

กลุ่มบริษัท FORTH  ประกอบธุรกิจหลายส่วนงาน เช่น ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์

โซลูชั�นส์ ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจบริการผลิต

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรมายงับริษทัยอ่ย ทาํใหส้ามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี�ยงของแต่

ละธุรกิจไดดี้กว่าในปัจจุบนั และสามารถบริหารความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บ

จากการลงทุนในธุรกิจนั�นๆ อีกทั�งจะทาํใหบ้ริษทัสามารถจาํกดัความเสี�ยงในการทาํรายการในอนาคตให้อยู่

ในระดบัที�เหมาะสม ซึ� งจะไม่กระทบต่อธุรกิจหลกัอื�นๆ ของบริษทั 

4.2 เพื�อโอกาสในการขยายธุรกจิและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกจิ 

การปรับโครงสร้างกิจการให้อยู่ในลกัษณะนี�  จะทาํให้บริษทัมีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่น

เพิ�มขึ�นในการลงทุนดาํเนินธุรกิจใหม่ซึ� งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลกัของกลุ่ม FORTH และช่วยเพิ�ม

โอกาสในการหาผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่วา่จะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน 

ที�มีความสนใจหรือความชาํนาญเฉพาะในธุรกิจนั�นๆ โดยที�ไม่ตอ้งร่วมลงทุนหรือรับความเสี�ยงในธุรกิจ

อื�นๆ ของกลุ่ม FORTH ซึ� งจะช่วยเพิ�มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของ

บริษทัและเพิ�มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

4.3 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการในการดําเนินกจิการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 

การจดัโครงสร้างในลกัษณะนี�  จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการและการบริหารงาน

องค์กรของกลุ่ม FORTH ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทั�งยงั

เป็นการแบ่งแยกความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความ

คล่องตวัมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�  บริษทัสามารถใชร้ายงานทางการเงินของกิจการที�แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน

เพื�อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทั�งปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที�แยกออกจากกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

5. ขั�นตอนในการปรับโครงสร้างกจิการ สรุปไดด้งันี�  

5.1 บริษทัจะจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2562 ในวนัที� 23 สิงหาคม 2562 เพื�ออนุมติัแผนการ

ปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดาํเนินการ

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 

5.2 ในวนัรับโอนกิจการบางส่วน บริษทัจะดาํเนินการโอนกิจการของบริษทั ในส่วนของธุรกิจ

บริการผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทรัพยสิ์นและหนี� สินทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งและที�ใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าว และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวทั�งหมด ในราคาตามมูลค่าบญัชี  (Book 

Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ



ทรัพยสิ์น (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพยสิ์นและหนี� สิน ตามที�ได้หารือกบัหน่วยงานทางการที�

เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไข PBT ซึ� งคาดวา่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั�งหมดของกิจการที�จะ

โอนหกัดว้ยหนี� สินทั�งหมดของกิจการที�จะโอน) ที�จะทาํการโอนจะมีมูลค่าประมาณ 250 ลา้นบาท เทียบเคียง

จากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที�

แทจ้ริงจะขึ�นอยูก่บัช่วงเวลาที�ทาํการโอนกิจการดงักล่าว) และจะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัย่อยให้

ไม่นอ้ยกวา่ทรัพยสิ์นสุทธิที�จะรับโอนในวนัที�รับโอนกิจการบางส่วนเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไข PBT ทั�งนี�  

บริษทัอาจยื�นขอยกเวน้ภาษีที�เกี�ยวกบัการโอนทรัพยสิ์นที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการที�โอนเพิ�มเติมภายใตเ้งื�อนไข 

PBT 

5.3 ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป บริษทัยงัคงมีธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นเป็นธุรกิจหลกั และ

บริษทัยงัคงเป็นผูถื้อหุน้หลกัใน Forth EMS ร้อยละ 99.99 

5.4 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อย คาดว่าจะเริ� ม

ดาํเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562 และเสร็จสิ�นภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 ทั�งนี�  ขอมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริหารของบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้

อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็นเกี�ยวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ

บางส่วนให้แก่บริษทัยอ่ยไดทุ้กประการ ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการกาํหนดราคาซื�อขายกิจการบางส่วน 

จดัทาํและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จดัทาํและลงนามในคาํขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณากาํหนดการทุนจดทะเบียนของบริษทั

ยอ่ยให้สอดคลอ้งกบัมูลค่ากิจการที�โอนเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไข PBT รวมทั�งการจดัทาํคาํขอหรือเอกสาร

ใดๆ และการยื�นคาํขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

6. การกาํกบัดูแลกจิการและการบริหารงาน 

การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั� งนี� จะมีการโอนยา้ยทรัพยสิ์นและหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจบริการ

ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ซึ� งรวมถึงผูบ้ริหารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

มายงับริษทัยอ่ย บริษทัจะยงัคงกาํกบัดูแลและกาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอีกชั�นหนึ�ง 

โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของบริษทัย่อยจะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผูบ้ริหารชุดเดิมที�เคย

บริหารธุรกิจดงักล่าวในบริษทั 

ทั�งนี�  ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารงานของ

บริษทัจะยงัคงมีลกัษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษทัจะกาํกบัดูแลธุรกิจของบริษทั

ยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นผา่นคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร และประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทัยอ่ย ซึ� งจะ

เป็นบุคคลที�บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตั�ง โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร



ของบริษทัย่อยจะเป็นตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัจะยงัคงการบริหารธุรกิจดว้ยความโปร่งใสตามแนวปฏิบติัของการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี รวมถึงกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวขอ้ง  

อนึ� ง บริษทัอาจพิจารณาปรับเปลี�ยนโครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคต

ของบริษทัตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ หากมีการเริ�มดาํเนินธุรกิจใหม่ หรือมีการ

ปรับเปลี�ยนแผนธุรกิจของบริษทั 

7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกจิการต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

ให้กบับริษทัย่อยในครั� งนี�  จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั เนื�องจาก

เป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กบับริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นทั�งหมด ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานใน

งบการเงินรวมของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเวน้แต่ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่า

ภาษีอากรที�เกี�ยวขอ้ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ การปรับโครงสร้างกิจการครั� งนี� จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

ใหก้บับริษทัยอ่ยในครั� งนี�  ภายหลงัการปรับโครงสร้างแลว้เสร็จบริษทัจะเป็นผูถื้อหุ้นทั�งหมดในบริษทัย่อยที�

จดัตั�งขึ�นใหม่เพื�อรับโอนกิจการ โดยที�โครงสร้างการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นในบริษทัไม่มีการเปลี�ยนแปลงการ

ปรับโครงสร้างกิจการครั� งนี� จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรให้กบับริษทัย่อยในครั� งนี�  เป็นไปเพื�อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความ

ชดัเจนซึ� งจะช่วยให้การบริหารความเสี�ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เพื�อสร้างธุรกิจที�ย ั�งยืน

และเติบโตอย่างต่อเนื�อง เพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั�งเพิ�มโอกาสใน

การขยายธุรกิจ สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั FORTH รายการดงักล่าวจึงมี

ความเหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัแผนการโอนกิจการดงักล่าว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที�แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี – 


