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ที� บช.010/2561    วนัที� 24 เมษายน 2561 

 

เรื�อง    แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อ

วนัที� 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั�น 7 อาคารสาํนกังานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผูถื้อหุ้นที�มาดว้ยตนเอง

และมอบฉนัทะจาํนวนทั�งสิ�น 75 ราย โดยนบัจาํนวนหุน้ได ้609,363,424 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของทุนจด

ทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทั โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติในวาระต่างๆ สรุปไดด้งันี�  

วาระที� 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560     

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

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

วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2560 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 

ธันวาคม 2560 

ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 1 จาํนวน 2 ราย เท่ากบั 300 เสียง 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 403.20 ลา้นบาท 

โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และกาํไรสะสมของกิจการที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) 

ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายและไม่สามารถขอ

เครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้และกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 

20 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึ� งผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอ

เครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้ทั�งนี�  เมื�อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560ใน

อตัราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 163.20 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี� อีกในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 240.00 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และกาํไรสะสมของกิจการ

ที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูก

หกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้และกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของกิจการที�

เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ซึ� งผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย

ในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ 

โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) ที� มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที�  16 มีนาคม 2561 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 3 

วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งและ

แต่งตั�งกรรมการใหม่ 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการจาํนวน 3 ท่านที�ครบกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

นายบุญญา ตันตพิานิชพนัธ์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   
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นายแกลกิ อมตานนท์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางมาทินี วนัดภีิรมย์   ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นอกจากนี�  ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการใหม่จาํนวน 3 ท่านแทนกรรมการที�ประสงค์จะลาออกจาก

ตาํแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า   ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางวลิาสินี พุทธิการันต์ ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางพรทิพย์ เลศิทนงศักดิ�  ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 4 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง (กรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี� ) ดงันี�   
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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 

เงนิบําเหน็จประจาํปี 

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

และ/หรือกรรมการอิสระ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

เห็นดว้ย จาํนวน 147,042,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 5 

วาระที� 7     พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยมี

รายชื�อดงันี�   

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 

นายณรงค ์พนัตาวงษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 

นางสาวศิริรัตน ์ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บัญชีรายอื�นของสํานักงานทําหน้าที�ตรวจสอบบัญชีแทนผูส้อบบัญชีดงักล่าวได้ และที�ประชุมได้อนุมัติ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,490,000 บาท ซึ� งไม่รวมถึงค่าใชจ่้าย

เบด็เตลด็ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที�จ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
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เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี� ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 6 จาํนวน 1 ราย เท่ากบั 57 เสียง 

วาระที� 8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36  

ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ดงันี�   

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี�  (4) เดือนนับ
แต่วันสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากนี�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้
ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้ทั�งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื�อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี� สิบห้า 
(45) วัน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทั�งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั�นจะเรียกประชุม
เองกไ็ด้ ภายในสี� สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี� ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาํเป็นที�เกิดจากการให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั� ง
ใด จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสี� ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที� เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั� งนั�นให้แก่
บริษัท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 7  
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วาระที� 9    พจิารณาเรื�องอื�นๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดเขา้พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


