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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์  กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า  รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์  กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ   กรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายแกลิก อมตานนท์  กรรมการบริษัท 

7. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา กรรมการบริษัท 

8. นางมาทินี วันดีภิรมย์  กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการทีไ่มเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายสนิท วรปัญญา  ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ  

ผู้บริหาร  

1. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายอรินทร์ แจ่มนารี  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีและทีป่รึกษากฏหมายอิสระ 

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

2. นางสาวฐิติมา ผดุงถ่ิน  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

3. นายจรด จุลสิกขี   ทนายความอิสระ/ ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เรียนเชิญ นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม   

ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นประธานฯ

ได้มอบหมายให้นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง เป็นผู้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
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ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วย

ตนเองและผู้รับมอบฉันทะจ านวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยนับจ านวนหุ้นได้ 603,575,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.53 ของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย 

ต่อจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

➢ ผู้ถือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 

➢ ผู้ถือหุ้นแต่ละทา่นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจ านวนหุ้นทีร่ับมอบฉันทะมา 

➢ ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท าเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่

ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับ 

➢ กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้นับ

คะแนนจะน าคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น 

➢ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่

ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ  

➢ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ท าเครื่องหมาย

ในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนน 

เพ่ือน าไปตรวจนับ 

➢ บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ก่อนออกจากห้องประชุม 

➢ วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะออกเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

➢ บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 

➢ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจ านวนเสียง

ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

➢ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

➢ ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น 

โดยจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

➢ บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้ชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์

ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวน 9 วาระ ตามที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 12 มีนาคม 2564 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 

กรกฎาคม 2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้นนางสาว

ปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

➢ บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 24,625,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57 ของทุนจดทะเบียน

และช าระแล้ว  

➢ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 26,858,700 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

➢ บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงเก็บอากาศยานและซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

โดยมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 74 

ของทุนจดทะเบียน 

➢ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท) เป็น 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวทั้ง

จ านวนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม 

➢ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจ

ขายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่ เก่ียวเนื่องกับเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ ธุรกิจจ าหน่ายยาเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัท  ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน 

➢ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จ ากัด และได้โอนกิจการบางส่วน ได้แก่ ธุรกิจขายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่

เก่ียวเนื่องกับเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ ธุรกิจจ าหน่ายยาเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าคงเหลือและ

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องให้กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จ ากัด และได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท 

สมาร์ท ดิจิตอล จ ากัด เพ่ิมเติมท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 99.99 

➢ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 620 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 

เป็น 670 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 5 ล้านหุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทและบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเพ่ือ

รักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม  

สรุปผลการด าเนินงาน  

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้จากธุรกิจหลัก 6,791 6,519 7,815 

ก าไรขั้นตน้ 1,531 1,537 1,769 

ก าไรสุทธิ 439 331 526 
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➢ รายได้จากธุรกิจหลักส าหรับปี 2563 มีจ านวน 6,791 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 272 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 6,519 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จาก

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ 

➢ ก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 มีจ านวน 439 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 108 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 331 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายได้แยกตามธุรกิจ  

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

รายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 1,262 ล้านบาท ลดลง 195 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ านวน 1,457 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และท าให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต ่าลง 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

รายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 2,451 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 750 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ านวน 1,701 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ   มาจากรายได้งานโครงการ

ต่างๆ เช่น จ้างท าระบบ Smart Metro Grid ขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  IP Core Router และ DWDM เช่าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนโครงข่าย   สายเคเบิลใยแก้วน าแสง และขายเครื่องบินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 

รายได้จากธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 3,078 ล้านบาท ลดลง 283 ล้านบาทหรือลดลง   ร้อยละ 8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ านวน 3,361 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบต่อเนื่องจาก COVID-

19 สถานการณ์ภัยแล้ง พายุ และน ้าท่วม ท าให้อ านาจการซื้อของผู้บริโภคระดับกลางและระดับล่างลดลง 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 มีจ านวน 348 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 84 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 264 ล้านบาท และอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 28 

เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรขั้นต้นจากงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับการลดลงของ

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุม

ต้นทุนการผลิตและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 
ปี 2563 ป ี2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 1,262 19 1,457 22 1,658 21 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส ์ 2,451 36 1,701 26 2,676 34 

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 3,078 45 3,361 52 3,481 45 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,791 100 6,519 100 7,815 100 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 348 28 264 18 362 22 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส ์ 520 21 472 28 557 21 

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส  663 22 801 24 850 24 

รวมก าไรขั้นต้น 1,531 23 1,537 24 1,769 23 



เอกสารแนบที่ 1 
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 มีจ านวน 520 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 472 ล้านบาท และอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 ลดลงจาก  ร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 

โดยมีสาเหตุจากงานโครงการบางส่วนเป็นงานโครงการที่มีมูลค่าสูงแต่มีอัตราก าไรขั้นต้นที่ต ่าประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของ

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 มีจ านวน 663 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 801 ล้านบาท และอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 ลดลงจาก  ร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 22 ซึ่ง

สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากตู้บุญเติมและยังเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาตู้

จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติและอะไหล่ที่เก่ียวข้อง  

ฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินทรพัย์หมนุเวียน             4,309      4,076              5,248  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน                3,513               3,541                3,622 

สินทรพัย์รวม 7,822                   7,617                   8,870                   

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 7,822 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 205 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจ านวน 7,617 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากเงินจ่าย

ล่วงหน้าค่าสินค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินหมุนเวียน 5,136 4,920 5,903 

หนี้สินไมห่มุนเวียน 458 251 461 

หนี้สินรวม 5,594 5,171 6,364 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,228 2,446 2,506 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 5,594 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 423 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจ านวน 5,171 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงิน

รับล่วงหน้าจากลูกค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,228 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อ

เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจ านวน 2,446 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เนื่องจากก าไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย และการซื้อหุ้น

คืนของบริษัทและบริษัทย่อย 

หลังจากนั้น นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

คุณจิตรา ธโนดม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

ขณะที่เริ่มการประชุมมีไม่ถึง 25 ท่าน จึงขอให้ทางผู้บริหารเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนั่งประจ าที่ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ใน

ห้องประชุมให้ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด 

นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่

ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงได้จัดที่นั่งส าหรับผู้ถือหุ้นไว้หลายจุดให้ได้รับชมผ่านทางไลฟส์ด เพ่ือลดความแออัด และเพ่ือ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกรรมการหลายท่านที่นั่งอยู่บนเวทีในห้องประชุมนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ซึ่งหากนับรวมกันแล้วครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด และขอให้ผู้บริหารเชิญผู้ถือหุ้นที่นั่งตามจุดต่างๆ ที่บริษัทได้

จัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเข้าห้องประชุมตามที่ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร้องขอ 
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นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามขอให้น าไปถามในวาระที่ 3 ซึ่ง

เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกัน ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติ

ในวาระนี้ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลส าคัญทางการเงินสามารถสรุปได้

ดังนี้ 

หลังจากนายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 1 จ านวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัท

จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 

สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดังนี้  

1) บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 48,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจ านวนแล้ว  

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย์รวม 7,822 7,617 205 3 

หนี้สินรวม 5,594 5,171 423 8 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,228 2,446 (218) (9) 

รายได้รวม 7,082 6,803 279 4 

ก าไรสุทธิ 439 331 108 33 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.47 0.35 0.12 34 
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2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 299 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

ธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของ

กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปนัผลได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปนัผล

ระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 112 ล้านบาท คงเหลือเงินปัน

ผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 

ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูก

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย

ในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 

เมษายน 2564  

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาว

ปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 3  

วาระที ่5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

นางสาวปัญญดา คล้ าย โพ ธ์ิทอง ได้ เรียน เชิญ ให้  นายแกลิก อมตานนท์  นายบุญญ า ตันติพ านิ ชพัน ธ์ และ  

นางมาทินี วันดีภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รอด้านนอกของห้องประชุมในขณะที่มีการพิจารณารายละเอียดในวาระนี้ 

ทั้งนี้ เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้น

ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบ

ก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายแกลิก อมตานนท ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั 

2. นายบุญญา ตันติพานชิพันธ์ ต าแหน่ง กรรมการบริษทั/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางมาทนิี วันดีภิรมย ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือ

ระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดู

ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายแกลิก อมตานนท์ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ และ 

นางมาทนิี วันดีภิรมย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดใน

วาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น 

http://www.forth.co.th/
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นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมา

เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัท

อีกวาระหนึ่ง โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

นายแกลิก อมตานนท ์ ต าแหน่ง กรรมการบริษทั 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

นายบุญญา ตันติพานชิพันธ์ ต าแหน่ง กรรมการบริษทั/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

นางมาทนิี วันดีภิรมย ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 4 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและ

การเติบโตทางผลก าไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม 

- ประธานกรรมการบริษัท      33,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- กรรมการบริษัท                                      22,000  บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ                      49,500  บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- กรรมการตรวจสอบ                                  46,200  บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  15,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง   10,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  15,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  10,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง 

เงินบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยก าหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร  

โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  

ไม่มี 



เอกสารแนบที่ 1 

17 

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดใน

วาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนทีจ่ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มี    ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ   ผู้ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 112,871,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 5 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2564 ตามกระบวนการที่ก าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นส านักงานสอบบัญชีที่

ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่อย่างใด ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท 

1. นางสาวอิศราภรณ ์วิสุทธิญาณ  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจ าป ี2563) 

2. นางสาวสุพรรณี ตรยิานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5800 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของ

ส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยังเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจ านวน 14 บริษัท  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 

1,590,000 บาท (ปี 2563: 1,590,000 บาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่าย

จริง  

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ ผู้ถือหุ้นบอก

ชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 6 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท  

เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพ่ิมเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ

บริษัทเพ่ือรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์อีกจ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 59.  ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ออกแบบพัฒนา 

มิเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ มิเตอร์น ้า ทุกชนิด ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล

มิเตอร์ต่างๆ และระบบมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading - AMR) ระบบโครงข่ายมิเตอร์

อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure - AMI) ระบบไฟฟา้ ประปา แก๊ส น ้ามันและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 60.  ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือทดสอบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการทดสอบสินค้าจากภายนอก

บริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัดพลังงานไฟฟา้ มาตรวัดพลังงานไฟฟา้กระแสสลับ 

มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟา้ มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. 

และ ISO/IEC  

ข้อ 61.  ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือสอบเทียบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการสอบเทียบสินค้าจาก

ภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า

กระแสสลับ มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟา้ มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง ตาม

มาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC 

ข้อ 62.  ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ออกแบบพัฒนา ทั้งด้าน

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง ด้านโรงไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ ระบบส่ง

ไฟฟา้ ระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟา้ ระบบควบคุมสถานีไฟฟา้ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-

Based Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่งข้อมู ลระยะไกล (Supervisory 

Control and Data Acquisition -SCADA) อุปกรณ์อาร์ทียู (Remote Terminal Unit - RTU) วิทยุสื่อสาร

ส าหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล ระบบเฝ้าระวังสถานีไฟฟา้ระบบโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ (Smart Grid) 

ระบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ระบบบริหารจัด

การพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟ้าทุกประเภท ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัท/ ห้าง/ ร้านของเอกชน 

ข้อ 63.  ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็นตัวแทนฝึกอบรมในประเทศ 

รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ระบบวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ทุก

ประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/

ร้านของเอกชน 

ข้อ 64.  ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า รับติดตั้ง บ ารุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ทั้งด้าน

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่ เก่ียวข้อง ของระบบเครื่องช่วยการ

เดินอากาศ ILS/DME , DVOR/DME เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ระบบตรวจอากาศ Wind Shear 

(LLWAS) วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจ าที่ UHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดตั้ง

ประจ าที่ VHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจ าที่ UHF/AM Multi Channel with 

HAVE QUICK ระบบวิทยุพ้ืนดิน-อากาศ VHF/UHF ระบบควบคุมและเฝ้าตรวจระยะไกล (RCMS) ระบบควบคุม

การติดต่อสื่อสาร (VCS,VCCS) ระบบสื่อสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/

ร้านของเอกชน 

ข้อ 65.  ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บ ารุงรักษา รับ

ออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/

ห้าง/ร้านของเอกชน  

ทั้งนี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร

หรือประธานกรรมการบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ  นายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์ 

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดใน

วาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท   
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การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 7 

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น

ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก

ที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ 

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ขอให้นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วย

ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอรายละเอียดเก่ียวกับทิศทางของธุรกิจของบริษัทในปี 2564 ให้ที่

ประชุมรับทราบ 

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า บริษัทด าเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจ

จ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจ าหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทกระจายไปอย่างหลากหลาย บริษัทมี

ทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองมากกว่า 100 คน ดังนั้น บริษัทจึงสามารถผลิตนวัตกรรมสินค้าออกมาได้อย่างหลากหลาย 

ยกตัวอย่างเช่น ตู้บุญเติม (ตู้เติมเงินและรับช าระเงิน) ตู้เต่าบิน (ตู้จ าหน่ายกาแฟอัตโนมัติ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

(Electronic Monitoring) เป็นต้น  

บริษัทมีโรงงานส าหรับผลิตสินค้าจ านวน 2 แห่ง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกัน 40 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม 

บริษัทมีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ และธุรกิจสมาร์ท

เซอร์วิส 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส การรับจ้างผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ด าเนินงานโดย บจก. ฟอร์ท 

อีเอ็มเอส และการจ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินงานโดย บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บริษัทมุ่งเน้นขยายพ้ืนที่

โรงงานเพ่ือรองรับลูกค้าใหม่ ในปีที่ผ่านมา งานรับจ้างผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า

ชลอตัวเนื่องจาก COVID-19 แต่ในปีนี้มีค าสั่งซื้อจากลูกค้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเป็นเท่าตัว และคาดว่าจะสามารถท าก าไรได้

อย่างน่าพอใจ ปัจจุบัน บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส ด าเนินการเร่งการผลิตตู้เต่าบิน  

2. ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ การรับงานโครงการ จัดหา จัดจ้างรวมถึงวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

โครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด าเนินงานโดย บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. จีเนียส ทราฟฟคิ ซีสเต็ม บจก. ฟอร์ท 

ไลท์ติ้ง บจก. ฟอร์ท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม บจก. ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส และ บจก. แอโร่ ฟอร์ท 

มูลค่าคงเหลือของงานโครงการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1. งานเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) - กรมคุมประพฤต ิ 560 

2. งานขายรถโบก้ีปั้ นจั่นกลขนาดยกได้ไม่ต ่ากว่า 80 ตัน - การรถไฟแห่งประเทศไทย 798 

3. งานขายระบบ Trunked Radio Digital - กรมการปกครอง 787 

4. งานจา้งท าระบบ Smart Metro Grid - การไฟฟา้นครหลวง 375 

5. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงขา่ยสายเคเบิลใยแก้วน าแสง - 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

259 
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ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากงานโครงการข้างต้นในปีนี้ได้ประมาณ 80% 

หน่วยงานที่บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมประมูลงานในปี 2564 ได้แก่ 

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน

โครงการ 

มูลค่า (ล้านบาท)  

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1. หน่วยงานการไฟฟา้  3 2,000 

2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน 4 3,000 

3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 3 4,000 

4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5 3,000 

 รวม 15 12,000 

บริษัทคาดว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการข้างต้นมากกว่า 70% 

3. ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส ได้แก่ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิสและบริษัทย่อย และ บจก. ฟอร์ทเวนดิ้ง แบ่งออกเป็น  

3.1  ธุรกิจเติมเงินและให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ ได้แก่ ตู้บุญเติม ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ตู้ขายซิมอัตโนมัติ ตู้ 

e-KYC ยืนยันตัวตนอัตโนมัติ แม้ธุรกิจเติมเงินจะชะลอตัว บริษัทได้เพ่ิมธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาทดแทน และเพ่ิมบริการ

ใหม่ๆ อีกทั้งยังเพ่ิมการสื่อสารกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น เพ่ิมตู้ในท าเลที่ดีหรือจุดที่คู่แข่งถอดตู้ออก และ

บริษัทมุ่งเน้นไปที่ตู้ถอนเงินเนื่องจากตลาดของการถอนเงินมีสูงกว่าตลาดเติมเงิน ประมาณ 10 เท่า และธนาคาร

ส่วนใหญ่ลดจ านวนตู้ ATM ลง จึงท าให้เป็นโอกาสดีของบริษัทในการตั้งตู้ถอนเงิน เนื่องจากประชาชนยังคงมีความ

ต้องการในการใช้เงินสด 

3.2 คาเฟอ่ัตโนมัติ ตู้เต่าบิน เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเนื่องจากผลิตโดยคนไทย จ าหน่ายเครื่องดื่มชงสดที่มีเมนู

มากกว่า 100 เมนู โดยรสชาติจะคงที่เหมือนเดิมทุกแก้ว เนื่องจากตู้เต่าบินมีเครื่องชั่งน ้าหนักวัตถุดิบทุกชนิดอยู่

ภายใน บริษัทจ้างบาริสต้าเป็นผู้คิดค้นสูตร จึงท าให้ผู้บริโภคมั่นในใจในรสชาติของเครื่องดื่มที่ผลิตออกจากตู้เต่าบิน

ได้ทุกแก้ว การรับช าระสามารถช าระได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด คิวอาร์โค๊ดผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร กระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเนื่องจากตู้มีหลากหลายเมนูให้เลือก ท าเลที่ตั้งตู้เต่าบินที่

เริ่มต้นทดลองอยู่ที่โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม โรงแรม ออฟฟศิส านักงาน ยอดขายเฉลี่ย 90 แก้วต่อตู้ต่อวัน โดย

บริษัทตั้งเป้าหมาย ตู้เต่าบิน ดังนี้ อัตราก าไรขั้นต้น 60% ตั้งตู้กาแฟ จ านวน 20,000 ตู้ ภายในปี ค.ศ. 2023 

ยอดขาย 1 ล้านแก้วต่อวัน เฉลี่ย 45-50 แก้วต่อตู้ต่อวัน รายได้ 30 ล้านบาทต่อวัน รายได้ 6,000 - 10,000 ล้าน

บาทต่อปี 

3.3  เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ (EV Charger) และระบบรับช าระเงินอัตโนมัติ (EV-Net) โดยธุรกิจนี้อยู่ระหว่างรอรถยนต์

ไฟฟา้ให้มีจ านวนมากขึ้น ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟา้เพียง 200,000 คัน โดยบริษัทมุ่งเน้นขาย EV Charger ในราคา

ถูกและมีระบบรับช าระเงินอัตโนมัติเพ่ือให้บริการเก็บเงินให้กับเจ้าของสถานที่ 

ธุรกิจใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น  

1. ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องบิน Kodiak 

เครื่องบิน Kodiak เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก ใช้พ้ืนที่ในการน าเครื่องขึ้นบินและลงจอดในระยะ 800 เมตร ในปีที่ผ่านมา บริษัท

จ าหน่ายเครื่องบิน Kodiak จ านวน 1 ล า ให้กับลูกค้าเอกชนรายหนึ่ง เพ่ือใช้ในการท าธุรกิจให้บริการกระโดดร่ม บริษัทมุ่งเน้น

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อดีของเครื่องบิน 

Kodiak คือ เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยสูง ขึ้นลงง่าย และมีราคาถูกกว่าเฮลิคอปเตอร์ 

2. ธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)  
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เป็นการร่วมทุนกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75 และ AOT ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ปัจจุบันยังไม่มีผู้ด าเนินธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย

ยกเว้น บมจ. การบินไทย บริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องท าเลที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินดอนเมืองและราคาค่าบริการที่แข่งขันได้

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในต่างประเทศ เครื่องบินที่ใช้งานอยู่ในภูมิภาคเอเชียคาดว่ามีประมาณ 400 ล า และ

ต้องท าการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ธุรกิจโรงซ่อมเครื่องบินจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งคาด

ว่าจะเปิดด าเนินกิจการได้ประมาณปี 2565 หลังจากนายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึง

ทิศทางในอนาคตของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวปัญญดา คล้ายโพธ์ิทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดง

ความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ค าถามเพ่ิมเติม  

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส าหรับค าถาม 

รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

ลงชื่อ 

 

-สมบูรณ์ ม่วงกล ่า- 

 

ประธานที่ประชุม 

 (นายสมบูรณ ์ม่วงกล ่า)  
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-ณัฐฐ์ลภัส ศุภักกุลกานต์- 

 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (นางสาวณัฐฐ์ลภัส ศุภักกุลกานต)์  

 


