
ท่ี บช.038/2558    วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 

 

เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558  

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 

สิงหาคม 2558  เวลา 14.00 น. ณ อาคารสาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวนทั้งส้ิน 176 ราย โดยนบัจาํนวนหุน้ได ้ 622,666,133  

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.86 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้

ดงัน้ี 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558    

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 622,666,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมประชุม  

วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

ของบริษัท  

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัอีกจาํนวน 6 ขอ้ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 53 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก บริภณัฑส่์องสวา่ง เช่น หลอดไฟ /โคมไฟแอลอีดี 

เป็นตน้ 

ขอ้ 54 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและจาํหน่ายระบบประจุไฟฟ้า /แบตเตอร่ี ระบบสะสมไฟฟ้า ระบบชาร์จ

ไฟฟ้าสาํหรับยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ 

ขอ้ 55 ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 56 ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ 

พลงังานไอนํ้ า พลงังานความร้อน พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานทดแทนอ่ืนๆ  

ขอ้ 57 ประกอบกิจการผลิต จาํหน่าย เช่า ใหเ้ช่า นาํเขา้ ส่งออก ผลิตภณัฑต์ูจ้าํหน่ายสินคา้และบริการชนิดต่างๆ 

เช่น ตูน้ํ้ าด่ืม ตูเ้ติมเงินมือถือ ตูข้ายเคร่ืองด่ืม รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 58 ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เช่น นํ้ าด่ืม นํ้ าแร่ นํ้ าผลไม ้เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั ชา 

และกาแฟ เป็นตน้  



นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคข์องบริษทัดงัน้ี 

จากเดิม 

ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 52 ขอ้ 

แกเ้ป็น 

ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 58 ขอ้ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 622,664,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 1 จาํนวน 4 ราย เท่ากบั 701 เสียง 

วาระที ่3     พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จาํนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จี

ระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอสิระใหม่ของบริษัท 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมจาํนวนกรรมการของบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์

เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 622,664,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 2  

วาระที ่4      พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคเ์พ่ิมเติมจากวาระท่ี 2 อีกจาํนวน 1 ขอ้ 

ดงัน้ี 

ขอ้ 59  ประกอบกิจการเก่ียวกบัการกาํจดัขยะ การผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เพ่ือการกาํจดัขยะ เช่น เตาเผาขยะ เพ่ือ

การอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้ง การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั

ดงัน้ี  

จากเดิม 

ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 58 ขอ้ 

แกเ้ป็น 

ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 59 ขอ้ 



 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3 ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 617,989,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2488 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 4,677,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7512 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระท่ี 3 จาํนวน 1 ราย เท่ากบั 100 เสียง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 


	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

