ที่ บช.038/2558

วันที่ 24 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21
สิ งหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุ งเทพฯ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้น 176 ราย โดยนับจํานวนหุน้ ได้ 622,666,133
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.86 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติในวาระต่างๆ สรุ ปได้
ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
622,666,133 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มประชุม

100.0000
-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ ของบริษัท และการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3
ของบริษัท
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อีกจํานวน 6 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 53

ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จําหน่าย นําเข้า ส่งออก บริ ภณั ฑ์ส่องสว่าง เช่น หลอดไฟ /โคมไฟแอลอีดี
เป็ นต้น

ข้อ 54

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและจําหน่ายระบบประจุไฟฟ้ า /แบตเตอรี่ ระบบสะสมไฟฟ้ า ระบบชาร์จ
ไฟฟ้ าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ

ข้อ 55

ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า สายส่งไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 56

ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ
พลังงานไอนํ้า พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 57

ประกอบกิจการผลิต จําหน่าย เช่า ให้เช่า นําเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ตจู ้ าํ หน่ายสิ นค้าและบริ การชนิดต่างๆ
เช่น ตูน้ ้ าํ ดื่ม ตูเ้ ติมเงินมือถือ ตูข้ ายเครื่ องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 58

ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม เช่น นํ้าดื่ม นํ้าแร่ นํ้าผลไม้ เครื่ องดื่มบํารุ งกําลัง ชา
และกาแฟ เป็ นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 52 ข้อ
แก้เป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 58 ข้อ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

622,664,834 เสี ยง
- เสี ยง
2,000 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9997
0.0003

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จํานวน 4 ราย เท่ากับ 701 เสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ จํานวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่ าน เป็ น 10 ท่ าน โดยการแต่ งตั้ง ดร.ปฏิมา จี
ระแพทย์ เข้ าเป็ นกรรมการอิสระใหม่ ของบริษัท
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิม่ จํานวนกรรมการของบริ ษทั จาก 9 ท่าน เป็ น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย์
เข้าเป็ นกรรมการอิสระใหม่ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
622,664,834 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
2,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

100.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมจากวาระที่ 2 อีกจํานวน 1 ข้อ
ดังนี้
ข้อ 59 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกําจัดขยะ การผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เพื่อการกําจัดขยะ เช่น เตาเผาขยะ เพื่อ
การอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 58 ข้อ
แก้เป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 59 ข้อ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้อ 3 ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

617,989,234 เสี ยง
100 เสี ยง
4,677,600 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จํานวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสี ยง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

99.2488
0.0000
0.7512

