
ท่ี บช.007/2559    25 กมุภาพนัธ์ 2559 
                   
เร่ือง    แจง้มติคณะกรรมการเร่ืองประกาศจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน) (บริษทั)ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2559 ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 15.00 น. บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 163 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยจ่าย
จากก าไรของกิจการท่ี ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท ซ่ึงผูถื้อหุน้จะ ไม่ไดรั้บ
เครดิตภาษี และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  (Record date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

2) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ท่ีครบก าหนดตามวาระกลบั เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์   ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 

2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ     ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 

3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษป์รีดา     ต าแหน่ง กรรมการ 

3) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี โดยก าหนดเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 
ดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษทั 
      

 ปี 2559 ปี 2558  
ประธานกรรมการบริษทั  33,000 33,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการบริษทั  22,000 22,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

  
              



  คณะกรรมการตรวจสอบ 
      

 ปี 2559 ปี 2558  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  49,500 49,500 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ  46,200 46,200 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ปี 2559 ปี 2558  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  15,000 - บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง  10,000 - บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      

 ปี 2559 ปี 2558  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

15,000 - บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

10,000 - บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

เงนิบ าแหน็จประจ าปี 

วงเงินบ าเหน็จประจ าปี 2559 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2558: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยก าหนด
จดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ 

4) มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอดงัน้ี 

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 
นายณรงค ์พนัตาวงษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 
นางสาวศิริรัตน ์ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419          
  
ทั้ง 3 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทั  ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงิน 1,159,500 บาท (2558: 1,144,500 บาท) 

5) ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 21
อาคารยาคูลท ์ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพฯ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 



วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

6) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2559 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


