
1 

 

ที� บช.008/2565    วันที� 25 เมษายน 2565  

 

เรื�อง    แจ้งมตทิี�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2565 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2565 เมื�อ

วันที� 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 7 อาคารสํานักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที�มา

ด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวนทั�งสิ�น 152 คน โดยนับจํานวนหุ้นได้ 583,885,393 หุ้น คิดเป�นร้อยละ 

62.42 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั�งหมดหักหุ้นทุนซื�อคืน โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุป

ได้ดังนี� 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2564       

ที�ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

เห็นด้วย จํานวน 583,885,393 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มประชุม  

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป� 2564 

ที�ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2564 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�สิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม 2564 

ที�ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี�  

เห็นด้วย จํานวน 583,950,395 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 1 จํานวน 5 ราย เท่ากับ 65,002 เสียง 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินป�นผลประจําป� 2564  

ที�ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินป�นผลประจําป� 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป�นจํานวนเงิน 420.9 ล้าน

บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิประจําป� 2564 ของกิจการที�เสียภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ�งผู้ถือ

หุ้นที�เป�นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงิน

ป�นผลได้ ทั�งนี� บริษัทได้จ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนแรกของป� 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 

บาท คิดเป�นจํานวนเงิน 140.3 ล้านบาท คงเหลือเงินป�นผลจ่ายในงวดนี�อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป�น

จํานวนเงิน 280.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิประจําป� 2564 ของกิจการที�เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
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อัตราร้อยละ 20 ซึ�งผู้ถือหุ้นที�เป�นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และ

สามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินป�นผลได ้ 

โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินป�นผลในวันที� 14 มีนาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินป�นผล

ในวันที� 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

เห็นด้วย จํานวน 583,950,395 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 3  

วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ�ง 

ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั�งกรรมการจํานวน 3 ท่านที�ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

นายพงษ์ชัย อมตานนท ์   ตําแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

เห็นด้วย จํานวน 580,776,993 เสียง คิดเป�นร้อยละ 99.7316001 

ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,563,000 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0.2683999 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์  ตําแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย จํานวน 580,776,993 เสียง คิดเป�นร้อยละ 99.7316001 

ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,563,000 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0.2683999 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บตัรเสีย จํานวน - เสียง   

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา  ตําแหน่ง  กรรมการ 

เห็นด้วย จํานวน 580,776,993 เสียง คิดเป�นร้อยละ 99.7316001 

ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,563,000 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0.2683999 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 4 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจําป� 2565 

ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง (กรรมการที�เป�นผู้ถือหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี�) ดังนี�  
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ค่าเบี�ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท                 33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการบริษทั                               22,000  บาทตอ่การเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ           49,500  บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการตรวจสอบ                  46,200  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง          15,000   บาทต่อการเข้ารว่มประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง   10,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     15,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  10,000  บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

เงินบําเหน็จประจําป� 

วงเงินไม่ เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกําหนดจัดสรรให้ เฉพาะกรรมการที�มิ ใช่ผู้บริหาร (Non-executive 

Director) ด้วยคะแนนเสียงดังนี�  

เห็นด้วย จํานวน 123,170,195 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

บัตรเสีย จํานวน - เสยีง คิดเป�นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 5 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําป� 2565 

ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นผู้สอบบัญชีประจําป� 2565 

โดยมรีายชื�อดังนี�  

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธญิาณ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 

นายปรีชา อรุณนารา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 

ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรายอื�นของสํานักงานทําหน้าที�ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที�ประชุมได้อนุมัติ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําป� 2565 เป�นจํานวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ�งไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที�จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

เห็นด้วย จํานวน 582,317,493 เสียง คิดเป�นร้อยละ 99.9743505 

ไม่เห็นด้วย จํานวน 149,400 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0.0256495 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง   

บัตรเสีย จํานวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 6 

วาระที� 8  พิจารณาอนมุัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3 เรื�อง วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ที�ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3 เรื�อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี� 
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วัตถุประสงค์ที�แก้ไขใหม่ 

ข้อความเดิม 

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื�องบิน อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ เรด้าร์และอุปกรณ์สื�อ

สัญญาณของสิ�งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื�องบิน อากาศยาน เรือ

รบ การซ่อมบํารุง ดูแลรักษา ให้บริการฝ�กบินและการใช้เครื�องบินอากาศยาน เรือรบ และบริการอื�นๆ ที�

เกี�ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รฐัวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั�วไป 

ข้อความใหม ่

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื�องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือ

ยนต์ เรือกลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถลําเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้

ในกิจการสนามบิน อุปกรณ์ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรด้าร์และ

อุปกรณ์สื�อสัญญาณของสิ�งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื�องบิน 

อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบํารุง ดูแลรักษา ให้บริการฝ�กบินและการใช้เครื�องบิน อากาศยาน เรือรบ 

และบริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั�วไป 

ข้อความเดิม 

ข้อ 44 ประกอบกิจการที�ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จําหน่าย ติดตั�งซอฟท์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส ์ซอฟท์แวร์ระบบคิวอัตโนมัต ิ

ข้อความใหม่ 

ข้อ 44 ประกอบกิจการรับเป�นที�ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จําหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื�อ เป�นตัวแทนจําหน่าย 

ตัวแทนให้เช่า ปรับปรุง ติดตั�ง ทดสอบ ประเมิน พร้อมทั�งให้บริการบริหารดําเนินการ ติดตาม

ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพการทํางาน บริการนําเข้าและเคลื�อนย้ายข้อมูล ให้บริการ

บํารุงรักษา บริการซ่อมบํารุงเพื� อปรับปรุงปรับเปลี�ยนตามความต้องการเกี�ยวกับซอฟต์แวร์บริหาร

จัดการองค์กรและธุรกิจ โดยรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที�เกี�ยวกับระบบงานขาย ระบบการตลาด ระบบบัญชี 

ระบบการเงิน ระบบใบแจ้งหนี� ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบ

บริการลูกคา้ ระบบบริหารทุนมนุษย์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับการแลกเปลี�ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจ

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหาร

จัดการสื�อ ระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ระบบวิเคราะห์ทาง

ธุรกิจ ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบซอฟท์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ และ

ซอฟต์แวร์อื�นๆ รวมทั�งอุปกรณ์ระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั�งหมด 

วัตถุประสงค์ใหมท่ี�เพิ�มเติม 

ขอ้ 66  ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จําหน่าย นําเข้าและส่งออก เป�นที�ปรึกษา ติดตั�ง บํารุงรักษา พัฒนา 

ทั�งด้านอุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ (NMS, VMS, AI, License Plate) ชิ�นส่วนอะไหล่ และ

อุปกรณ์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับกล้องวงจรป�ด (CCTV) ทุกชนิดและทุกขนาด ทั�งภายในและภายนอก

ประเทศ สําหรบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบรษิัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 67 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จําหน่าย นําเข้าและส่งออก เป�นที�ปรึกษา ติดตั�ง บํารุงรักษา พัฒนา 

ทั�งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ�นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับระบบรักษา

ความปลอดภัย ชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู ไม้กั�นรถยนต์ และระบบลานจอดรถยนต์ทุกชนิดและทุก

ขนาด ทั�งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของ

เอกชน 
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ขอ้ 68 ประกอบกิจการค้า ผลิต จําหน่าย เครื�องยุทโธปกรณ์ เครื�องยุทธภัณฑ์ เครื�องค้นหายาเสพติด 

เครื�องตรวจค้นหาโลหะ อาวุธ วัตถุระเบิด เครื�องตรวจสารเสพติด เครื�องตรวจสารระเบิด ที�ใช้ใน

ราชการ รวมตลอดถึง เครื�องอาภรณ์ภัณฑ์ เครื�องแบบเครื�องใช้ทางทหารและตํารวจ เช่น กระบอง 

รองเท้ า เข็มขัด  เต็นท์  กระติกนํ� า อุปกรณ์ เดิ นป� า อุปกรณ์ สนาม แคมป�� ง  เครื�องรับส่ ง

วิทยุกระจายเสียงและสื�อสาร เครื�องโทรคมนาคม รวมทั�งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ�งของดังกล่าว 

ข้อ 69  ประกอบการค้า ผลิต ซื�อขาย นําเข้า ส่งออก ซ่อมแซม บํารุงรักษา ดัดแปลง ปรับปรุง ติดตั�ง ซึ�ง

ยานพาหนะต่างๆ รวมทั�งทดสอบรถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลไฟฟ�า รถดีเซลราง รถไฟฟ�า 

รถไฟความเร็วสูง รถไฟใตด้ิน รถไฟยกระดับ รถโบกี�โดยสาร และรถโบกี�บรรทุกสินค้า ระบบเครื�องกั�น

ถนน ระบบเครื�องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระบบเครื�องห้ามล้อ ระบบทางรถไฟ เครื�องจักร 

เครื�องมือกล เครื�องมือเครื�องใช้ ล้อ เพลาล้อ ปลอกล้อ ตลอดจนวัสดุอะไหล่ อุปกรณ์อะไหล่ของ

สินค้าดังกล่าว ทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั�งธุรกิจที�ต่อเนื�องเกี�ยวกับการประกอบกิจการ

ดังกล่าวทกุรูปแบบ 

ข้อ 70 ประกอบการค้า จําหน่าย ให้เช่า รับจ้าง ให้บริการออกแบบ ผลิต จัดหา พัฒนา ติดตั�ง ดูแล 

บํารุงรักษา เป�นที�ปรึกษา ด้านโครงข่ายสื�อสารผ่านเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network) ทุก

ประเภท สายสัญญาณและอุปกรณ์สื�อสาร ทุกประเภทในระบบโครงข่ายเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง ระบบ

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) รวมถึงให้บริการหรือเป�น

ตัวแทนจําหน่ายบริการสื�อสารผ่านโครงข่ายเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง 

ข้อ 71  ประกอบกิจการรับจ้าง รับเป�นที�ปรึกษา จัดฝ�กอบรม การอบรม การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรที�

เกี�ยวข้องกับงานจัดซื�อจัดจ้างทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ ให้กับหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชนทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

ทั�งนี� มอบอํานาจให้ประธานกรรมการบรหิารหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารมีอํานาจ

ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ

ดําเนินการต่างๆ ที�จําเป�นเพื� อให้เป�นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน เพื� อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

เห็นด้วย จํานวน 583,950,395 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นด้วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

บัตรเสีย จํานวน - เสียง คิดเป�นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 7 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื�องอื�นใดเข้าพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

                                                                

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

  ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน 


