
ท่ี บช.016/2558    วนัท่ี 16 เมษายน 2558 
 
เร่ือง    แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 10 
เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารส านกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจ านวนทั้งส้ิน 170 ราย โดยนบัจ านวนหุ้นได ้603,605,694 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.88 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557    

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 603,594,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมประชุม  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2557 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 603,630,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 1 จ านวน 8 ราย เท่ากบั 36,206 เสียง 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 288 ลา้นบาท โดยจ่าย
จากก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และก าไรสะสมของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึง
ผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี เม่ือรวมกบั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดเกา้เดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 144 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดน้ีอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 144 ลา้นบาท   



โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 603,641,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 3 จ านวน 1 ราย เท่ากบั 1 เสียง 

วาระที ่5      พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการจ านวน 3 ท่านท่ีครบก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

นายแกลกิ อมตานนท์ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
เห็นดว้ย จ านวน 603,638,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
นายบุญญา ตนัตพิานิชพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 
เห็นดว้ย จ านวน 603,638,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
นางมาทนิี วนัดภีริมย์ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
เห็นดว้ย จ านวน 603,638,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 4 จ านวน 2 ราย เท่ากบั 3 เสียง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

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 1.5 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ
กรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย จ านวน 83,943,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 5 จ านวน 1 ราย เท่ากบั 50 เสียง 

วาระที ่7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558   

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 โดยมีรายช่ือ
ดงัน้ี  

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

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รายอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
บญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,144,500 บาท ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง 
ตามท่ีจ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 603,630,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 6 จ านวน 3 ราย เท่ากบั 4,951 เสียง 

วาระที ่8    พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 

                      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


