
ท่ี บช.005/2557    21 กมุภาพนัธ์ 2557 
                   
เร่ือง    แจง้มติคณะกรรมการบริษทั เร่ือง การประกาศจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 
ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 เวลา 14.30 น. บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 144 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และก าไร
สะสมของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี  

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2557 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 
เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

2) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายสนิท วรปัญญา   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. นายสุธรรม มลิลา    ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก     ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ซ่ึงประกอบดว้ย
ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี ดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
    2557 2556 
             -  ประธานกรรมการบริษทั 33,000 33,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
            -  กรรมการบริษทั  22,000 22,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
             -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  49,500 49,500 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
            -  กรรมการตรวจสอบ           46,200 46,200 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

 

 



เงนิบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2556: ไม่เกิน 1,000,000 บาท) โดยก าหนดจดัสรรให้
เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ 

4) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2557 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 
             นางสาววราพร ประภาศิริกลุ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579  

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,090,000 บาท (2556: 1,090,000 บาท) 

5) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วตัถุประสงค์ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั ขอ้ 52 ดงัน้ี 

ข้อ 52 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ซ้ือมา ขายไป เช่า ให้เช่า น าเข้า ส่งออก ซ่อมแซม ติดตั้ง 
เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์กล่องเคร่ืองรับสัญญาณทีวีทุกชนิด 
เคร่ืองรับและเคร่ืองส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณทีวีระบบ
ดิจิตอล ระบบเคร่ืองวิทยโุทรคมนาคม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุติดตามตัว อุปกรณ์
ท่ีน าไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่งและรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภท รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของส่ิง
ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าว
ข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองมือส่ือสาร
โทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น 

6) ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ของบริษทั ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดย
มีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 



วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ือง วตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 52 ดงัน้ี 

ข้อ 52 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ซ้ือมา ขายไป เช่า ให้เช่า น าเข้า ส่งออก ซ่อมแซม 
ติดตั้ง เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์กล่องเคร่ืองรับ
สัญญาณทีวีทุกชนิด เคร่ืองรับและเคร่ืองส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณ
ดาวเทียม เสารับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ระบบเคร่ืองวิทยุโทรคมนาคม อุปกรณ์
รับส่งสัญญาณวิทย ุวิทยติุดตามตัว อุปกรณ์ท่ีน าไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่ง
และรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเคร่ืองมือ
อิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภท รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของส่ิงดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น 
ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองมือส่ือสาร
โทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

7) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 
ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2557  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


