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ที่ บช.006/2564    วันที่ 23 เมษายน 2564  

 

เร่ือง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านักงานของ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 42 ราย โดยนับจ านวน

หุ้นได้ 603,575,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.53 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นทุน

ซ้ือคืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563       

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อตอนเร่ิมประชุม  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 1 จ านวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสียง 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 

299 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อ

รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท คิด

เป็นจ านวนเงิน 112 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็น

จ านวนเงิน 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นติิบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ายและไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการที่เสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะ

ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 3  

วาระที่ 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการจ านวน 3 ท่านที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

นายแกลกิ อมตานนท ์   ต าแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

นายบญุญา ตนัตพิานชิพันธ ์ ต าแหนง่  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   
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นางมาทนิ ีวนัดภีริมย ์     ต าแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถอืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 4 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้) ดังนี้  

ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท                 33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชมุหนึ่งคร้ัง 

กรรมการบริษัท                              22,000  บาทตอ่การเข้าร่วมประชมุหนึ่งคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ           49,500  บาทต่อการเข้ารว่มประชมุหนึ่งคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ                  46,200  บาทต่อการเข้าร่วมประชมุหนึ่งคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง         15,000   บาทต่อการเข้ารว่มประชมุหนึ่งคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   10,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     15,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชมุหนึ่งคร้ัง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  10,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งคร้ัง 

เงินบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยก าหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive 

Director) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย จ านวน 112,871,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 5 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2564 โดยมีรายชื่อดังนี้  

นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธญิาณ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรอื 

นางสาวสพุรรณี ตริยานันทกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 

นายปรชีา อรุณนารา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 
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ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่

ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,590,000 

บาท ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนน

เสียงดังนี ้

เห็นด้วย จ านวน 603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ านวน - เสียง   

บัตรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 6 

วาระที่ 8  พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงคข์องบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 59 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดต้ัง 

บ ารุงรักษา ออกแบบพัฒนา มิเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ มิเตอร์น ้า ทุกชนิด ระบบซอฟต์แวร์

และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลมิเตอร์ต่างๆ และระบบมิเตอร์อ่าน

หน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading - AMR) ระบบโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ 

(Advanced Metering Infrastructure - AMI) ระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส น ้ามันและ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 60 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือทดสอบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการ

ทดสอบสินค้าจากภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัด

พลังงานไฟฟ้า มาตรวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 

มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ 

ISO/IEC  

ข้อ 61  ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือสอบเทียบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการ

สอบเทียบสินค้าจากภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวัด

พลังงานไฟฟา้ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรวัดพลังงานน ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 

มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์น ้า และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ 

ISO/IEC  
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ข้อ 62 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดต้ัง บ ารุงรักษา 

ออกแบบพัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้านโรงไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ ระบบส่งไฟฟา้ ระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ระบบ

ศูนย์ส่ังการจ่ายไฟฟา้ ระบบควบคุมสถานีไฟฟา้ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based 

Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่ง ข้อมู ลระย ะไกล 

(Supervisory Control and Data Acquisition -SCADA) อุ ป ก ร ณ์ อ า ร์ ที ยู 

(Remote Terminal Unit - RTU) วิทยุส่ือสารส าหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูล

ระยะไกล ระบบเฝ้าระวังสถานีไฟฟ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบ

โครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟา้ทุกประเภท ให้กับ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 63 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็น

ตัวแทนฝึกอบรมในประเทศ รับติดต้ัง บ ารุงรักษา ระบบวิทยุส่ือสารระบบดิจิตอล (Digital 

Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุส่ือสาร ทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 64 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า รับติดต้ัง บ ารุงรักษา รับ

ออกแบบและพัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง ของระบบเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ ILS/DME , DVOR/DME 

เคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ระบบตรวจอากาศ Wind Shear (LLWAS) 

วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดต้ังประจ าที่ UHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ 

ชนิดติดต้ังประจ าที่ VHF/AM Multi Channel วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ชนิดติดต้ังประจ าที่ 

UHF/AM Multi Channel with HAVE QUICK ระบบวิทยุพ้ืนดิน-อากาศ VHF/UHF 

ระบบควบคุ มและเฝ้ าตรวจระย ะไกล (RCMS) ระบบควบคุ มการติด ต่อ ส่ือสาร 

(VCS,VCCS) ระบบส่ือสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/

ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 65 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา รับ

ติดต้ัง บ ารุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) 

ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ทั้งนี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไข

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่

จ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 



 

6 
 

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 : ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระที่ 7 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

  (นายอรนิทร์ แจ่มนารี) 

  ผู้อ านวยการฝา่ยบัญชแีละการเงิน 


