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8. โครงสร้างเงินทุน
8.1 หลักทรัพย์ของบริษทั
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนทีช่ าระแล้ว สรุปได้ดงั นี้

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557

400,000,000 บาท
(800,000,000 หุ้น)
300,000,000 บาท
(600,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

400,000,000 บาท
(800,000,000 หุ้น)
300,000,000 บาท
(600,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน
400,000,000 บาท
(800,000,000 หุ้น)
400,000,000 บาท
(800,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแผนการนาบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามแผน Spin-Off ดังนี้
1) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ บริษทั มีทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท โดย
ภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนทัว่ ไป
จานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จาก
เดิมที่มีทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (Initial Public Offering : IPO) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ สามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจากัดเป็น
บริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จานวน 104,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.00 ของ
ทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายIPO และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)(FORTH)
3.2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยกาหนดไว้สูงสุดจานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 12.00 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO โดยทีร่ าคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
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ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นั้น จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้ แรก (IPO)
รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (FORTH) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) มีดังนี้
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
: จานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ เสนอขายทั้ ง หมดในครั้ งนี้ (หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.00 ของทุ น ช าระแล้ ว ทั้ งหมด
ภายหลังการเสนอขาย IPO)
อัตราส่วนการจัดสรร
: ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ของ FORTH มีมติ
อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นของ FORTH ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โดยผู้ถือ หุ้นหุ้น
สามัญ ของ FORTH จานวน 10 หุ้น มี สิท ธิจองซื้อหุ้นสามั ญ ของบริษั ทจานวน 1 หุ้ น
(อัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้น FORTH ต่อ 1 หุ้นบริษัท) ในกรณีมีเศษหุ้นที่เป็น
ทศนิยมที่ เกิดจากการคานวณจะถูกปัดทิ้ง โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ FORTH
เพื่ อมี สิท ธิในการจองซื้ อหุ้ น สามั ญ ของบริษั ท (Record Date) ในวัน ที่ 18 กั น ยายน
2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกาหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น
: 2.50 บาทต่ อหุ้ น ซึ่ งเป็ น ราคาเดี ย วกั น กับ ราคาที่ เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ กั บ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
กาหนดการจองซื้ อ และ/หรือ : ผู้ถือหุ้นของ FORTH สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
ชาระค่าหุ้น
วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ข้อ 6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น
: ผู้ถือหุ้นของ FORTH มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH และ/หรือ
กรณีมีเศษหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการบริษัทของ FORTH และ/
หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอานาจจัดสรรหุ้น
สามัญดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป
ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทาให้ FORTH ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงจากเดิม จากร้อยละ 61.00 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทเหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คานวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้กับประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท) หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) เท่ากับร้อยละ 15.25
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8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น) มีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนการเสนอขายหุ้น
หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
Pre-Emptive Right
เพิ่มทุน
ทุน
รายชือ่
จานวนหุน้
สัดส่วน จานวนหุน้
สัดส่วน
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
(หุน้ )
(ร้อยละ)
(หุน้ )
(ร้อยละ)
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
365,999,400
61.00
--- 365,999,400
45.75
(มหาชน)(FORTH) /1
2. นางมนต์ทิพย์ วิทยากร/2
41,433,400
6.91
--- 41,433,400
5.18
/3
3. นายศิวพันธ์
รัตนวิโรจน์วงศ์
34,000,000
5.67
--- 34,000,000
4.25
4. นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์ /4
12,000,000
2.00
--- 12,000,000
1.50
/5
5. นางสาวอาทิตยา เกียรติโชควิวฒ
ั น์
10,000,000
1.67
--- 10,000,000
1.25
/6
6. นายโสภณ
อัศวศรีวรนันท์
10,000,000
1.67
--- 10,000,000
1.25
7. นางบุญยงค์
นินเนินนนท์ /7
8,000,000
1.33
--8,000,000
1.00
8. นายวีว์อิศ
เพิ่มพิบลู ย์ /8
8,000,000
1.33
--8,000,000
1.00
/9
9. นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์
6,000,000
1.00
--6,000,000
0.75
10. นายอภิศักดิ์
นาฬิกาวิท/10
6,000,000
1.00
--6,000,000
0.75
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ /11
49,566,600
8.26
--- 49,566,600
6.20
12. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของ FORTH ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) /12
12.1 ผู้ถอื หุ้นของ FORTH (ไม่นับรวม
--- 35,041,390/13
36.50 35,041,390
4.38
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
และผู้ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งที่ได้รับสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (แต่รวมผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 2,4,5,6,7,8,9,10 ของบริษัทที่
ถือหุ้น FORTH อยู่ด้วย)
12.2 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
และบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทที่ได้รับ
จัดสรร
1) นายพิชิต
นิ่มกุล /14
20,000,000
3.33
79,910/13
0.08 20,079,910
2.51
/15
/13
2) นายสมชาย อรรคเดชสกุล
27,000,000
4.50
--- 27,000,000
3.38
3) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ /16
200 0.00003 36,674,440/13
38.20 36,674,640
4.58
4) นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ /17
200 0.00003
5,891,550/13
6.14
5,891,750
0.74
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รายชือ่
5) นายแกลิก
อมตานนท์ /18
6) นางวันทนา
อมตานนท์ /19
7) นายชวิน
เลิศไตรภิญโญ /20
8) นางมาทินี
วันดีภิรมย์ /21
9) นางมาลี
วรปัญญา /22
10) นายบุญญา
ตันติพานิชพันธ์ /23
11) นางวิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์ /24
12) นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา /25
13) นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดา /26
14) นายชัชวิน
พิพัฒน์โชติธรรม /27
13. เสนอขายประชาชนทั่วไป (IPO)
รวมจานวนหุน้

ก่อนการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุน
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
------200 0.00003
----------2,000,000
0.33
--600,000,000 100.00

Pre-Emptive Right
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
/13
5,792,400
6.04
/13
3,408,960
3.55
2,000/13
0.002
2,475,040/13
2.58
/13
679,980
0.71
1,136,140/13
1.18
1,335,000/13
1.39
/13
3,243,190
3.38
/13
240,000
0.25
--/13
---96,000,000 100.00

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุน
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
5,792,400
0.72
3,408,960
0.43
2,000
0.0003
2,475,240
0.31
679,980
0.08
1,136,140
0.14
1,335,000
0.17
3,243,190
0.40
240,000
0.03
2,000,000
0.25
104,000,000
13.00
800,000,000
100.00

หมายเหตุ: /1 : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 480,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 960,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ FORTH
ซึ่งปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้
(มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วน
517,693,500
53.93%
1. กลุ่มอมตานนท์
366,744,400
38.20%
1) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
58,915,500
6.14%
2) นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
57,924,000
6.04%
3) นายแกลิก อมตานนท์
34,089,600
3.55%
4) นางวันทนา อมตานนท์
20,000
0.002%
5) นายชวิน
เลิศไตรภิญโญ
2. นายวิชัย ทองแตง
70,000,000
7.29%
34,831,900
3.63%
3. กลุ่มศิริพงศ์ปรีดา
32,431,900
3.38%
1) นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา
2,400,000
0.25%
2) นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดา
31,550,200
3.29%
4. กลุ่มนางมาทินี วันดีภิรมย์
24,750,400
2.58%
1) นางมาทินี วันดีภิรมย์
6,799,800
0.71%
2) นางมาลี
วรปัญญา
27,911,600
2.91%
5. กลุ่มนินเนินนนท์
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1) นายบุญยงค์ นินเนินนนท์
2) นางสาวบุญญนิตย์ นินเนินนนท์
6. กลุ่มตันติพานิชพันธ์
1) นางวิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์
2) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
7. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร
8. กลุ่มสัจจะบริบูรณ์
1) นายธานิน สัจจะบริบูรณ์
2) นางชุลีพร สัจจะบริบูรณ์
3) นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์
9. นายสุพัฒน์
พงษ์รัตนกูล
10. กลุ่มลีลาธีระกุล
1) นายกาธร ลีลาธีระกุล
2) น.ส.จิตติมา ลีลาธีระกุล
11. ผู้ถือหุ้นอื่น /*
รวมทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้ว

(มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วน
22,001,600
2.29%
5,910,000
0.62%
24,711,400
2.57%
13,350,000
1.39%
11,361,400
1.18%
21,022,000
2.19%
19,442,700
2.03%
16,769,500
1.75%
2,457,200
0.26%
216,000
0.02%
15,745,300
1.64%
14,303,600
1.49%
14,293,600
1.49%
10,000
0.001%
182,787,800
19.04%
960,000,000
100.00%

หมายเหตุ - /* : ผู้ถือหุ้นอื่น รวมจานวน 2,045 ราย ถือหุ้นรวมกันจานวน 182,787,800 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
19.04 ของทุนชาระแล้วของ FORTH
/2

: นางมนต์ทิพย์ วิทยากร เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน
3,977,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/3
: นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2551 ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นที่
ปรึกษาของบริษัท
/4
: นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน
16,769,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/5
: นางสาวอาทิตยา เกียรติโชควิวัฒน์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH
จานวน 550,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/6
: นายโสภณ อัศวศรีวรนันท์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน 1,391,300 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/7
: นางบุญยงค์ นินเนินนนท์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน
22,001,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.29 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/8
: นายวีว์อิศ เพิ่มพิบูลย์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน 850,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/9
: นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน 1,400,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
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/10

: นายอภิศักดิ์ นาฬิกาวิท เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน 66,900 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
/11
: ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ หมายถึง ผู้ถือหุ้นจานวน 22 ราย จานวนหุ้นรวม 51,566,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.59 ของทุนชาระ
แล้วของบริษัทก่อน IPO และ คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของทุนชาระแล้วของบริษัทหลัง IPO
/12
: จานวนหุ้นสามัญที่บริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ FORTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) เป็นไปตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่จานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ FORTH โดยรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ )
ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน FORTH โดยคานวณจากจานวนหุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจานวนหุ้น FORTH ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ
FORTH ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้น FORTH อย่างไรก็ตาม จานวน
หุ้นที่ได้รับการจัดสรร จะมีจานวนไม่เกินจานวนที่กาหนดดังกล่าว
/13
: เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH)
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH จานวน 10 หุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทจานวน 1 หุ้น (อัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้น FORTH ต่อ 1 หุ้นบริษัท) ในกรณีมีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยม
ที่เกิดจากการคานวณจะถูกปัดทิ้ง และคานวณบนสมมติฐานที่มีการใช้สิทธิตาม Pre-emptive Right เต็มจานวน
จากจานวนหุ้นของ FORTH ณ วันที่ 29 เมษายน 2557
/14
: นายพิชิต นิ่มกุล เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการ
บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH จานวน 799,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของทุนชาระแล้วของ FORTH (ณ
วันที่ 29 เมษายน 2557)
/15
: นายสมชาย อรรคเดชสกุล เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2551 ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทในตาแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
/16
: นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของ FSMART และยังดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของ FORTH ด้วย
/17
: นางรังษี เลิศไตรภิญโญ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของ FSMART และยังดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริหารของ FORTH ด้วย
/18
: นายแกลิก อมตานนท์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ FORTH
/19
: นางวันทนา อมตานนท์ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายพงษ์ชัย อมตานนท์ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหารของบริษัท
/20
: นายชวิน เลิศไตรภิญโญ มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนางรังษี เลิศไตรภิญโญซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท
/21
: นางมาทินี วันดีภิรมย์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ FORTH
/22
: นางมาลี วรปัญญา มีความสัมพันธ์เป็นมารดาของนางมาทินี วันดีภิรมย์ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของ FORTH
/23
: นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ FORTH และกรรมการบริหารของ FORTH
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/24

: นางวิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ของ FORTH และกรรมการบริหารของ FORTH
/25
: นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของนางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ของ FORTH
/26
: นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดา มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของนางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ของ FORTH
/27
: นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารของ FORTH

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้และหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกาหนด หากไม่มี
เหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลได้ และให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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