
ท่ี บช.049/2556    วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
 
เร่ือง    แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ขอแจง้มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทรอล่ี ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน
พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 571,496,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999825 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000175 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติแผนการน าบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไข
หนังสือบริคณฑ์สนธิ เป็นต้น 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนการน าบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และอนุมติัในหลกัการการจัดโครงสร้างทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ตาม
แผนการ Spin-off ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 571,496,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999475 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000525 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่3      พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัได้
จองซ้ือตามสดัส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 571,496,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



หลงัจากท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ิน มีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดส้อบถามเก่ียวกบัโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยมีการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นผูรั้บซ้ือ ทั้งน้ี บริษทัมีความสนใจในโครงการดงักล่าว ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้บรรจุวาระ
การประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 
โดยขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั อีกจ านวน 1 ขอ้ คือ ประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจาก วตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั จ านวน 50 ขอ้ ไม่ครอบคลุมถึงการประกอบ
ธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทัขา้งตน้ ดงันั้น วาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 จึงมีจ านวนวาระการประชุมทั้งส้ิน 6 วาระ 
ดงัน้ี 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติแผนการน าบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไข
หนังสือบริคณฑ์สนธิ เป็นต้น 

วาระที ่3      พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

วาระที ่4    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 1 ขอ้ คือ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า ดงันั้น วตัถุประสงคข์องบริษทัจะมีจ านวน 51 ขอ้ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 571,496,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท   

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เป็นดงัน้ี 

เดมิ : ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 50 ขอ้ 

ใหม่ : ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 51 ขอ้ 



โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 571,496,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติมเขา้พิจารณา 

 
                      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 


