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ที� บช. 014/2565    17 พฤษภาคม 2565   

เรื�อง การสสะสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันและการใช้

สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื�นที�สละสิทธิ 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (บริษัท) ครั�งที� 3/2565 เมื�อวันที� 13 พฤษภาคม 

2565 ไดม้ีมตอินุมัติรายการดังนี� 

1) ให้สละสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับผูถ้ือหุ้นซึ�งเป�นผู้บริหารของบริษัท 

จํานวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที�กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จํานวน 15 ราย 

2) ให้ใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื�นที�สละสิทธิ จํานวนไม่เกิน 

1,450,007 หุ้น  

ทั�งนี� รายการที� 1) ถิอเป�นรายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์และรายการเกี�ยวโยงกัน เนื�องจากจากมีบุคคลที�เกี�ยว

โยงกันเป�นผู้ซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็นเอส จํากัด และรายการที� 2) ถือเป�นรายการได้มาซึ�ง

สินทรัพย ์

รายละเอียดของการทํารายการสรุปได้ดังนี� 

1) การสสะสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นซึ�งเป�นผู้บริหารของ

บริษัทและกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย 

วัน เดือน ป� ที�เกิดรายการ  ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 

บริษัทผูอ้อกหุ้นสามัญเพิ�มทุน คือ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด  

ผูส้ละสิทธิ คือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)   

ผู้รับสิทธิ คือ ผู้บริหารของบริษัทจํานวน 1 ราย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด 

จํานวน 15 ราย  

บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน คือ นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ซึ�งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารของ

บริษทั 

ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด เป�นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ

จํานวนหุ้นที�ชําระแล้ว   

ลักษณะทั�วไปของรายการ การสละสิทธิการซื�อหุ้นเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด  

รายละเอียดของรายการ 
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ชื�อบริษัท   บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์สื�อสาร อุปกรณ์ไฟฟ�า และการประกอบแผงวงจร

อิเล้กทรอนิกส์ 

ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ�มทุน  350,000,000 บาท แบ่งเป�น 35,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 

ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ�มทุน  400,000,000 บาท แบ่งเป�น 40,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 

จํานวนหุ้นที�ได้รับการจัดสรร  4,999,999 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ�มทุน  34,999,969 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ�มทุน  34,999,969 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 87.50 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน หุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํานวน 4,999,999 หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป�นจํานวนเงิน 49,999,990 บาท 

วัตถุประสงค์ของการทํารายการ การสละสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้ผู้ถือหุ้นซึ�งเป�นผู้บริหารของบริษัทและ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเป�นเครื�องมือที�ช่วยสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง

ความเจริญเติบโตแก่กิจการเนื�องจากเป�ดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการเป�นเจ้าของกิจการ ซึ�ง

ผลดีที�เกิดกับบริษัทนี�ก็จะส่งผลที�ดีต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน  

ลักษณะทั�วไปของรายการเกี�ยวโยง  

ประเภทรายการ   รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

ขนาดของรายการ  2,000,000 บาท 

เพิ�มทุน

รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น  จํานวนหุ้น %

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น 34,999,969.00    100.00% -                     34,999,969.00    87.50%

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 2.00                 0.00% -                     2.00                  0.00%

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 2.00                 0.00% -                     2.00                  0.00%

นายชวิน เลิศไตรภิญโญ 2.00                 0.00% -                     2.00                  0.00%

นายพัทธนันท์ อมตานนท์ 2.00                 0.00% -                     2.00                  0.00%

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม 7.00                  0.00% 200,000.00          200,007.00        0.50%

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด จํานวน 15 ราย 16.00                0.00% 4,800,000.00        4,800,016.00      12.00%

35,000,000.00   100.00% 5,000,000.00        40,000,000.00   100.00%

หลังเพิ�มทุนก่อนเพิ�มทุน
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เข้าข่ายรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

เรื�อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี�ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ ซึ�งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 

ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จํานวน

ใดจะสูงกว่า ซึ�ง 3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 

เท่ากับ 54.84 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทและเป�ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขอ

อนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 3.08% ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงาน จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ�งสินทรัพย์ที�มี

นัยสําคัญของบริษัทจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการสละสิทธิซื�อหุ้นเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท 

อีเอ็มเอส จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที�เป�นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื� อเป�นเครื�องมือที�ช่วยสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง

ความเจริญเติบโตแก่กิจการเนื�องจากเป�ดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการเป�นเจ้าของกิจการ ซึ�ง

ผลดีที�เกิดกับบริษัทนี�ก็จะส่งผลที�ดีต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน 

 ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

2) การใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื�นที�สละสิทธิ จํานวนไม่

เกิน 1,450,007 หุ้น  

วัน เดือน ป� ที�เกิดรายการ  ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 

ผู้สละสิทธิ คือ ผู้ถือหุ้นรายอื�นๆ ของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด 

ผู้รับสิทธิ คือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)  

ลักษณะทั�วไปของรายการ การใช้สิทธิในการซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จาก    

ผู้ถือหุ้นรายอื�นที�สละสิทธิ 

รายละเอียดของรายการ 

ชื�อบริษัท   บริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด 
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ประเภทธุรกิจ  บริหารจัดการเครื�องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิ

ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ�มทุน  1,070,000,000 บาท แบ่งเป�น 107,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 

ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ�มทุน  1,400,000,000 บาท แบ่งเป�น 140,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 

จํานวนหุ้นที�ได้รับการจัดสรร  บริษัทได้รับการจัดสรรสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ� มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง 

จํากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 14,849,993 หุ้น และส่วนที�เกินกว่า

สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 1,450,007 หุ้น 

 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรสิทธิซื�อหุ้น

สามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 

6,384,112 หุ้ น  และส่วนที� เกินกว่ าสัดส่วนการถือหุ้ น  จํ านวนไม่ เกิน 

10,315,888 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ�มทุน  บริษัทถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จํานวน 48,149,967 หุ้น คิดเป�น

สัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท     

เวนดิ�ง จํากัด จํานวน 20,700,000 หุ้น คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 19.35 ของ

ทุนจดทะเบียน 

สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ�มทุน  บริษัทจะถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จํานวน 64,449,967 หุ้น คิด

เป�นสัดส่วนร้อยละ 46.04 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จะถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท  

เวนดิ�ง จํากัด จํานวน 37,400,000 หุ้น คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 26.71 ของ

ทุนจดทะเบียน 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

  

จํานวนหุน้ %  จํานวนหุน้ จํานวนหุน้ %

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น 48,149,967.00        45.00% 16,300,000.00     64,449,967.00   46.04%

บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 20,700,000.00        19.35% 16,700,000.00     37,400,000.00   26.71%

บจก. สงิห ์คอร์เปอเรชั�น 21,999,973.00        20.56% -                   21,999,973.00   15.71%

บมจ. เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ 5,350,000.00         5.00% -                   5,350,000.00     3.82%
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 6,000,011.00         5.61% -                   6,000,011.00     4.29%

ผูถ้ือหุน้รายยอ่ยจํานวน  12 ราย 4,800,049.00         4.49% -                   4,800,049.00     3.43%

107,000,000.00      100.00% 33,000,000.00     140,000,000.00  100.00%

รายชื�อผูถ้ือหุน้

เพิ�มทุนก่อนเพิ�มทุน หลังเพิ�มทุน
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มูลค่าของรายการ สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท จํานวน

ไม่ เกิน 1,450,007 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เป�นจํานวนเงิน 

14,500,700 บาท และสิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เกินกว่าสัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน  

10,315,888 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป�นจํานวนเงิน 103,158,880 

บาท รวมจํานวนไม่เกิน 11,765,895 หุ้น รวมเป�นจํานวนเงิน  117,658,950 

บาท 

วัตถุประสงค์ของการทํารายการ การใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จากผู้ถือหุ้น

รายอื�นที�สละสิทธิเป�นการสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ�งมี

ความจําเป�นต้องเงินลงทุนสําหรับการซื�อตู้เต่าบินเพิ�มมากขึ�น 

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 3.08% ตามเกณฑ์ NTA จึงไม่เข้าข่าย

หลักเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ�งสินทรัพย์ที�มีนัยสําคัญของบริษัทจด

ทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนในบริษัท 

ฟอร์ท เวนดิ�ง จํากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื�นที�สละสิทธิ โดยเป�นการสนับสนุน

แผนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ�งมีความจําเป�นต้องเงินลงทุนสําหรับ

การซื�อตู้เต่าบินเพิ�มมากขึ�น 

 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ ได้มีความแตกต่ างจากความเห็ นของ

คณะกรรมการบริษัท 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน 

 


