
ที� บช.017/2559    วนัที�  25 เมษายน 2559 

 

เรื�อง    แจง้มติที�ประชุมสามญัผ ูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผ ูถื้อหุน้ประจําปี 2559 เมื�อ

วนัที� 22 เมษายน 2559 เวลา 13.15 น. ณ อาคารยาคูลท์  หอ้งรวมใจ ชั�น 21 เลขที� 1025 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเองและมอบฉันทะจํานวนทั� งสิ�น 143 ราย โดยนับ

จาํนวนหุน้ได ้673,785,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.19 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริษทั โดยที�

ประชุมผ ูถื้อหุน้มีมติในวาระต่างๆ สรุปไดด้งันี�  

วาระที� 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2558    

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผ ูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 667,541,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 3,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มประชุม  

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 

ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2558 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขา ดทุนเบ็ดเสร็จสํา หรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

 ธันวาคม 2558 

ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 

2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

เห็นดว้ย จาํนวน 674,313,206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 1 จาํนวน 8 ราย เท่ากบั 6,768,800 เสียง 

วาระที� 4      พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 307.2 ลา้นบาท 

โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ของกิจการที�ไดร้ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที� เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที� จ่ายและไม่



สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้และกาํไรสุทธิของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  

ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท ซึ� งผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษเีงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และ

สามารถนาํไปขอเครดิตภาษคืีนเงินปันผลได ้ทั�งนี�  เมื�อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรก

ของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 144 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี� อีกใน

อตัราหุน้ละ 0.17 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 163.2 ลา้นบาท   

โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559 และให้

รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 

4 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 18 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 674,838,686 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 3 จาํนวน 7 ราย เท่ากบั 525,480 เสียง 

วาระที� 5      พิจารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดวาระ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการจาํนวน 3 ท่านที�ครบกาํหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

นายพงษ์ชัย อมตานนท์   ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ 

     กรรมการบริหารความเสี�ยง 

เห็นดว้ย จาํนวน 675,543,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ   ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ 

     กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เห็นดว้ย จาํนวน 675,541,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา   ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย จาํนวน 675,531,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 12,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 4 จาํนวน 4 ราย เท่ากบั 704,501 เสียง 



วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง (กรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี� ) ดงันี�   

ค่าเบี �ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษทั                  33,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

กรรมการบริษทั                                22,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ            49,500       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

กรรมการตรวจสอบ                   46,200        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง          15,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง   10,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน         15,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  10,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ� งครั� ง 

เงินบําเหน็จประจําปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท โดยกาํหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการที� มิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) 

และ/หรือกรรมการอิสระ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

เห็นดว้ย จาํนวน 155,379,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9936 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 5 จาํนวน 1 ราย เท่ากบั 91,300 เสียง 

วาระที� 7     พิจารณาแต่งตั� งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 โดยมี

รายชื�อดงันี�   

นางสาววราพร ประภาศิริกุล       ผ ูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 

นายณรงค์ พนัตาวงษ ์      ผ ูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 

ในกรณีที�ผ ูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผ ูส้อบ

บญัชีรายอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และกาํหนดค่าตอบแทนใน

การตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,159,500 บาท ซึ� งไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเดินทาง ตามที�จ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

 



เห็นดว้ย จาํนวน 675,634,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 6  

วาระที� 8    พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดเขา้พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


