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ที� บช.002/2565    28 กุมภาพันธ์ 2565 

                   

เรื�อง     แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินป�นผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ 

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที�บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2565 

ในวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที�สําคัญดังนี� 

1) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินป�นผลประจําป� 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิด

เป�นจํานวนเงิน 420.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิประจําป� 2564 ของกิจการที�เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 20 ซึ�งผู้ถือหุ้นที�เป�นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถ

นําไปขอเครดิตภาษีเงินป�นผลได้ ทั�งนี� บริษัทได้จ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนแรกของป� 2564 

ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป�นจํานวนเงิน 140.3 ล้านบาท คงเหลือเงินป�นผลจ่ายในงวดนี�อีกในอัตราหุ้นละ 

0.30 บาท คิดเป�นจํานวนเงิน 280.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิประจําป� 2564 ของกิจการที�เสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ�งผู้ถือหุ้นที�เป�นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 10 

และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินป�นผลได้  

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

วันที� 5 พฤษภาคม 2565 ทั�งนี� การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องรอการอนุมัติจากที�

ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ� มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไข

เพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื�อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี� 

วัตถปุระสงค์ที�แก้ไขใหม ่

ข้อความเดิม 

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

ของสิ�งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื�องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบํารุง 

ดูแลรักษา ให้บริการฝ�กบินและการใช้เครื�องบินอากาศยาน เรือรบ และบริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ให้แก่หน่วย

ราชการ รฐัวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั�วไป 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื�องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือยนต์ เรือ

กลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถลําเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้ในกิจการสนามบิน 

อุปกรณ์ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรด้าร์และอุปกรณ์สื�อสัญญาณของสิ�งของ

ดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื�องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบํารุง ดูแลรักษา 
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ให้บริการฝ�กบินและการใช้เครื�องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ 

รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั�วไป 

ข้อความเดิม 

ข้อ 44 ประกอบกิจการที�ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จําหน่าย ติดตั�งซอฟท์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ซอฟท์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ 

ข้อความใหม ่

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

ปรับปรุง ติดตั�ง ทดสอบ ประเมิน พร้อมทั�งให้บริการบริหารดําเนินการ ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและ

คุณภาพการทํางาน บริการนําเข้าและเคลื�อนย้ายข้อมูล ให้บริการบํารุงรักษา บริการซ่อมบํารุงเพื� อปรับปรุง

ปรับเปลี�ยนตามความต้องการเกี�ยวกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ โดยรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที�

เกี�ยวกับระบบงานขาย ระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบใบแจ้งหนี� ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบบริการลูกค้า ระบบบริหารทุนมนุษย์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับการ

แลกเปลี�ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห่วง

โซ่อุปทาน ระบบบริหารจัดการสื�อ ระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ระบบ

วิเคราะห์ทางธุรกิจ ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบซอฟท์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ 

และซอฟต์แวร์อื�นๆ รวมทั�งอุปกรณ์ระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั�งหมด 

วัตถุประสงคใ์หม่ที�เพิ�มเติม 

ข้อ 66  ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จําหน่าย นําเข้าและส่งออก เป�นที�ปรึกษา ติดตั�ง บํารุงรักษา พัฒนา ทั�งด้าน

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ (NMS, VMS, AI, License Plate) ชิ�นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที�

เกี�ยวข้องกับกล้องวงจรป�ด (CCTV) ทุกชนิดและทุกขนาด ทั�งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

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

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์ชิ�นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย ชุด

ควบคุมการเข้า-ออกประตู ไม้กั�นรถยนต์ และระบบลานจอดรถยนต์ทุกชนิดและทุกขนาด ทั�งภายในและภายนอก

ประเทศ สําหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน 

ข้อ 68 ประกอบกิจการค้า ผลิต จําหน่าย เครื�องยุทโธปกรณ์ เครื�องยุทธภัณฑ์ เครื�องค้นหายาเสพติด เครื�องตรวจ

ค้นหาโลหะ อาวุธ วัตถุระเบิด เครื�องตรวจสารเสพติด เครื�องตรวจสารระเบิด ที�ใช้ในราชการ รวมตลอดถึง 

เครื�องอาภรณ์ภัณฑ์ เครื�องแบบเครื�องใช้ทางทหารและตํารวจ เช่น กระบอง รองเท้า เข็มขัด เต็นท์ กระติกนํ�า 

อุปกรณ์เดินป�า อุปกรณ์สนาม แคมป�� ง เครื�องรับส่งวิทยุกระจายเสียงและสื�อสาร เครื�องโทรคมนาคม รวมทั�ง

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

ต่างๆ รวมทั�งทดสอบรถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลไฟฟ�า รถดีเซลราง รถไฟฟ�า รถไฟความเร็วสูง รถไฟ

ใต้ดิน รถไฟยกระดับ รถโบกี�โดยสาร และรถโบกี�บรรทุกสินค้า ระบบเครื�องกั�นถนน ระบบเครื�องอาณัติสัญญาณ

และโทรคมนาคม ระบบเครื�องห้ามล้อ ระบบทางรถไฟ เครื�องจักร เครื�องมือกล เครื�องมือเครื�องใช้ ล้อ เพลาล้อ 

ปลอกล้อ ตลอดจนวัสดุอะไหล่อุปกรณ์อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั�งธุรกิจที�

ต่อเนื�องเกี�ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าวทกุรูปแบบ 

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

ปรึกษา ด้านโครงข่ายสื�อสารผ่านเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network) ทุกประเภท สายสัญญาณและ

อุปกรณ์สื�อสาร ทุกประเภทในระบบโครงข่ายเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงข่าย 

(Network Management System) รวมถึงให้บริการหรือเป�นตัวแทนจําหน่ายบริการสื�อสารผ่านโครงข่าย

เคเบิ�ลใยแก้วนําแสง 

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

ที�เกี�ยวข้องกับงานจัดซื�อจัดจ้างทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชนทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

ทั�งนี� มอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารมีอํานาจใน

การจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจดําเนินการ

ต่างๆ ที�จําเป�นเพื�อให้เป�นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

3) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี� 

นายพงษ์ชัย อมตานนท ์     ตําแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ

เสี�ยง 

นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์    ตําแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ

เสี�ยง/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา  ตําแหน่ง กรรมการ 

4) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับป� 2565 ตามทึ�คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี� 
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ค่าเบี�ยประชุม 

 ป� 2565 ป� 2564  

คณะกรรมการบริษัท    

ประธาน  33,000 33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการ  22,000 22,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธาน  49,500 49,500 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการ  46,200 46,200 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ�งครั�ง 

เงินบําแหน็จประจําป� 

วงเงินบําเหน็จประจําป� 2565 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2564: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกําหนดจัดสรรให้

เฉพาะกรรมการที�มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director)  

5) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําป� 2565 ตามที�

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี� 

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 

นายปรชีา อรุณนารา ผู้สอบบญัชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 5800          

ทั�ง 3 ท่านเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําป� 2565 เป�น

จํานวนเงิน 1,590,000 บาท (2564: 1,590,000 บาท) 

6) กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2565 ในวันศุกร์ที� 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั�น 7 อาคาร

สํานักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ซึ�งตั�งอยู่เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี� 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2564 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป� 2564 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2564 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินป�นผลประจําป� 2564 
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วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ�ง 

วาระที� 6  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําป� 2565 

วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําป� 2565 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3 เรื�อง วัตถุประสงค์ของบริษัท  

วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ทั�งนี� หากช่วงเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ�นหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที�

ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมตามวันที�และสถานที�ข้างต้นได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธาน

กรรมการบรหิารเป�นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ เกี�ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การเปลี�ยนแปลงวันที� เวลา 

สถานที� และรูปแบบการจัดประชุม โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแก้ไข

เพิ�มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจําเป�นภายใต้กรอบของกฎหมาย 

7) กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2565 ในวันที� 14 มีนาคม 2565   

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนาร)ี 

 ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน 


