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ท่ี บช.004/2564    15 มีนาคม 2564 

                   

เร่ือง     แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ (เพ่ิมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัท และรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย) 

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ 

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อา้งถึง  หนังสือท่ี บช. 002/2564 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เร่ือง การจ่ายเงินปันผลและก าหนดวันประชุมสามัญ       

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

2/2564 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติเร่ืองส าคัญดังน้ี 

1) อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 

วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ และเห็นชอบให้บรรจุเร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์

ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นระเบียบวาระการ

ประชุมเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิข้อ 3 เรื่อง 

วัตถุประสงค์ของบริษัท 

 รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม มีดังน้ี 

ข้อ 59 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นท่ีปรึกษา รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ออกแบบ

พัฒนา มิเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ มิเตอร์น ้า ทุกชนิด ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง อุปกรณ์

รับ-ส่งข้อมูลมิเตอร์ต่างๆ และระบบมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading - AMR) ระบบ

โครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure - AMI) ระบบไฟฟา้ ประปา แก๊ส น ้ามันและ

สาธารณูปโภคอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้าน

ของเอกชน 

ข้อ 60  ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือทดสอบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการทดสอบสินค้าจากภายนอก

บริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัดพลังงานไฟฟา้ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 

มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟา้ มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน 

มอก. และ ISO/IEC  

ข้อ 61  ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือสอบเทียบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการสอบเทียบสินค้าจาก

ภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า

กระแสสลับ มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟา้ มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ตาม

มาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC  
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ข้อ 62 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นท่ีปรึกษา รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ออกแบบพัฒนา ท้ัง

ด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ด้านโรงไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ 

ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer-Based Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล 

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

RTU) วิทยุสื่อสารส าหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล ระบบเฝ้าระวังสถานีไฟฟา้ระบบโครงข่ายไฟฟา้

อัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable 

Energy) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟา้ทุกประเภท ให้กับหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 63 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นท่ีปรึกษา เป็นตัวแทนฝึกอบรมใน

ประเทศ รับติดตั้ง บ ารุงรักษา ระบบวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุ

สื่อสาร ทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

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

ด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ของระบบเคร่ืองช่วยการ

เดินอากาศ ILS/DME , DVOR/DME เคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ระบบตรวจอากาศ Wind 

Shear (LLWAS) วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจ าท่ี UHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิด

ติดตั้งประจ าท่ี VHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจ าท่ี UHF/AM Multi Channel 

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

ควบคุมการติดต่อสื่อสาร (VCS,VCCS) ระบบสื่อสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

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

ออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์

ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของ

บริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ เพ่ือให้วัตถุประสงค์มีรายละเอียดเพ่ิมเติมและชัดเจนกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต  

  ท้ังน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียน

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอ านาจ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด

ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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 ดังน้ัน ระเบียบวาระการประชุมท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นดังน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 

วัตถุประสงค์ของบริษัท 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ท้ังน้ี วัน เวลาและสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จะเป็นไปตามก าหนดเดิม กล่าวคือ ก าหนดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคาร

ส านักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

2) รับทราบการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จ ากัด (บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 45 

และถือหุ้นโดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 10) จากเดิม 670 ล้านบาท (หุ้น

สามัญ 67 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,070 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 107 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 10 บาท) ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จ ากัด มีมติ

อนุมัติการเพ่ิมทุนดังกล่าว 

บริษัทได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 180 ล้านบาท 

และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“FSMART”) ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น จ านวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) มีความประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีผู้ถือหุ้นรายหน่ึงสละสิทธิซ้ือหุ้น จ านวน 10 ล้าน

หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 19.34  
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รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดร้อยละ 4.03 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยค านวณจาก

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 


