
ท่ี บช.031/2558     วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  

เร่ือง  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558   
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี   

1. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัอีกจ านวน 6 ขอ้ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 53 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก บริภณัฑส่์องสวา่ง เช่น หลอดไฟ /โคมไฟ
แอลอีดี เป็นตน้ 

ขอ้ 54 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและจ าหน่ายระบบประจุไฟฟ้า /แบตเตอร่ี ระบบสะสมไฟฟ้า  
ระบบชาร์จไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ 

ขอ้ 55 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 56 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น พลงังานชีวมวล 
พลงังานชีวภาพ พลงังานไอน ้า พลงังานความร้อน พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานแสงอาทิตย ์
และพลงังานทดแทนอ่ืนๆ  

ขอ้ 57 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เช่า ใหเ้ช่า น าเขา้ ส่งออก ผลิตภณัฑตู์จ้  าหน่ายสินคา้และบริการ
ชนิดต่างๆ เช่น ตูน้ ้าด่ืม ตูเ้ติมเงินมือถือ ตูข้ายเคร่ืองด่ืม รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 58 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เช่น น ้าด่ืม น ้าแร่ น ้าผลไม ้เคร่ืองด่ืมบ ารุง
ก าลงั ชา และกาแฟ เป็นตน้  

2. อนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์
เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษทั 

3. อนุมติัก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือ
ก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 

1) ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี  21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารส านกังานใหญ่ของบริษทั ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 



2) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 

4. อนุมติัก าหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558   

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 ของบริษทั 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง 

ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษทั 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถา้มี)  

5. อนุมติัการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ :  ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัร่วมทุน :  

 บริษทัร่วมทุน V บริษทัร่วมทุน B 
ช่ือบริษทัร่วมทุน อยูร่ะหวา่งการจองช่ือ อยูร่ะหวา่งการจองช่ือ 
ประเภทธุรกิจ เป็นผูบ้ริหารจดัการธุรกิจเคร่ืองจ าหน่าย

สินคา้ (Vending Machine) 
เป็นผูส้รรหาสินคา้เคร่ืองด่ืมและสินคา้
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายผา่น
เคร่ืองจ าหน่ายสินคา้ 

ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 80 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

20 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

โครงสร้างการถือหุน้ 1. บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 45  
2. บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 10 
3. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 5 
4. บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั หรือ 

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีบริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั เห็นสมควร ถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 

1. บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 30  
2. บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 10 
3. บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั หรือ 

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีบริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั เห็นสมควร ถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60 



 

มลูค่าเงินลงทุน :  52 ลา้นบาท 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน :  มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้( 10 บาท ต่อหุน้) 

แหล่งเงินทุนท่ีใช ้ :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ :  เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริการเติมเงิน

ออนไลน ์

ขนาดของรายการ :  ร้อยละ 0.8 (ค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน) 

ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายตอ้งพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 เน่ืองจากค านวณขนาดรายการไดต้าม
เกณฑสู์งสุด คือ เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ไดร้้อยละ 0.8 ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 15 ทั้งน้ี หากค านวณขนาด
รายการดงักล่าวนบัรวมทุกรายการท่ีเกิดข้ึนยอ้นหลงัหกเดือน ขนาดรายการยงัต ่ากวา่ร้อยละ 15 นอกจากน้ี รายการ
ดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 เน่ืองจากเป็นการท ารายการกบับุคคล /นิติบุคคล ซ่ึงไม่ใช่
บุคคลเก่ียวโยงกนั 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 


