
ท่ี บช.009/2555    วนัท่ี 2 เมษายน 2555 
 
เร่ือง    แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555  
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทรอล่ี ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน
พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัน้ี 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 733,257,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2554  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปี 2554 จ านวน 8,073,669.03 บาท ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท เม่ือหกัเงินปันผลระหวา่งกาลท่ี
ไดจ่้ายไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.17 
บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัราหุ้นละ  0.09 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรส่วนท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีตามมาตรา 47 
ทว ิแห่งประมวลรัษฏากร ส่วนท่ีเหลืออตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี) 

โดยก าหนดช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 เมษายน 
2555 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



เห็นดว้ย จ านวน 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่5      พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการจ านวน 3 ท่านท่ีครบก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ต าแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
เห็นดว้ย จ านวน 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
นางรังษี เลศิไตรภญิโญ ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
เห็นดว้ย จ านวน 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา ต าแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย จ านวน 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555  

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง (กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี) ดงัน้ี  

ค่าเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการบริษทั               33,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการบริษทั                             22,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ         49,500       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ                46,200        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

เงนิบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ
กรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย จ านวน 79,662,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



วาระที ่7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555   

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2555 
โดยมีรายช่ือดงัน้ี  

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
นายณรงค ์พนัตาวงษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 
นางสาวทิพวลัย ์นานานุวฒัน์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 1,090,000 บาท ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เดินทาง ตามท่ีจ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่8    พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 

 
                      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 


