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ที� บช.004/��60    27 กมุภาพนัธ์ 2560 

                   

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแกไ้ขวตัถุประสงค ์และกาํหนดวนัประชุมสามญั  

ผูถื้อหุน้  

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที�บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (บริษทั)ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 

1/2560 ในวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 15.30 น. บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมที�สาํคญัดงันี�  

1) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 163.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 

2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โดยจ่ายจากกาํไรของกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัราหุน้

ละ 0.09 บาท ซึ�งผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี และจ่ายจากกาํไรของกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 

โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 20 เมษายน 2560 

และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที�  21 

เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 4 พฤษภาคม 2560 

2) มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

นายสุธรรม มลิลา  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายสนิท วรปัญญา  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการสรรหา 

    และกาํหนดค่าตอบแทน 

3) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

นายสุธรรม มลิลา  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

    กรรมการ 

นายสนิท วรปัญญา  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

    ประธานกรรมการ 
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 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการสรรหา 

    และกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

4) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ซึ� ง

ประกอบดว้ยค่าเบี�ยประชุมและเงินบาํเหน็จประจาํปี โดยกาํหนดเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 

ดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม 

 ปี 2560 ปี 2559  

คณะกรรมการบริษทั   

ประธาน  33,000 33,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

กรรมการ  22,000 22,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธาน  49,500 49,500 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

กรรมการ  46,200 46,200 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

เงนิบําแหน็จประจาํปี 

วงเงินบําเหน็จประจาํปี 2560 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2559: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกําหนด

จดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการที�มิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ 

5) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 

2560 ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดงันี�  

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 

นายณรงค ์พนัตาวงษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 

นางสาวศิริรัตน ์ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419          

ทั�ง 3 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,490,000 บาท (2559: 1,159,500 บาท) 
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6) มีมติเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัขอ้ 43 ดงันี�  

 ขอ้ความเดิม  

ข้อ 43  ประกอบกิจการค้า ออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั�ง ซ่อมแซม จาํหน่าย ให้เช่า การสั�งเข้าและ

ส่งออก เป็นตัวแทนจําหน่าย ระบบติดตามรถยนต์ ระบบ GPS (Global Positioning 

System) ระบบควบคุมระยะไกล เครื� องจัดคิวระบบอัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์

ต่างๆ ตลอดจนการรับจ้าง วางแผน เขียนโครงการ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ รวมทั�ง การวาง

ระบบ จัดตั�ง ค้นคว้า ซ่อมแซม การบาํรุงรักษา 

 ขอ้ความใหม่  

ข้อ 43 ประกอบกิจการค้า ออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั�ง ซ่อมแซม จาํหน่าย ให้เช่า การสั�งเข้าและ

ส่งออก เป็นตัวแทนจาํหน่าย ระบบติดตามยานพาหนะ คน สัตว์ สิ�งของและสิ�งมีชีวิตอื�นๆ 

ระบบ GPS (Global Positioning System) ระบบควบคุมระยะไกล เครื� องจัดคิวระบบ

อัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการรับจ้าง วางแผน เขียนโครงการ จัด

นิทรรศการ เผยแพร่ รวมทั�งการวางระบบจัดตั�ง ค้นคว้า ซ่อมแซม การบาํรุงรักษา 

7) กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ที� 7 เมษายน ��60 เวลา 14.00 น. ณ ชั�น 7 

อาคารสาํนกังานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ซึ�งตั�งอยู่เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี�  

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2559 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 

วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ 

วาระที� 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 43  

วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

8) กาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัที� 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 14 มีนาคม 2560  
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จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


