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ที� บช.003/2561    26 กมุภาพนัธ์ 2561 

                   

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั

และกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (แกไ้ข) 

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

1/2561 ในวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 15.30 น. บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมที�สาํคญัดงันี�  

1) รับทราบการลาออกของกรรมการ ดงันี�  

1) นายสนิท วรปัญญา ไดข้อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่ยงัคงเป็นประธานกรรมการ

ต่อไป  

2) นายสุธรรม มลิลา ได้ขอลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ไดข้อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมีผลบังคับตั� งแต่วนัที�  23 เมษายน 2561 เมื�อเสร็จสิ�นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561    

เป็นตน้ไป เหตุผลของการลาออก คือ เพื�อส่งเสริมหลกัเกณฑก์ารกาํกบัการดูแลกิจกิจการที�ดี เรื�อง การ

จาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้

มีการประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที�ลาออก ใน

วนัที� 24 เมษายน 2561 

2) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.42 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 403.20 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และกาํไรสะสมของ

กิจการที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที� เป็นบุคคล

ธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได ้ณ ที� จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้และกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2560 ของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ� ง   

ผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

ทั�งนี�  เมื�อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 163.20 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี� อีกในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 240.00 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 16 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 ทั�งนี�  การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งรอการ

อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 



2 
 

3) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระกลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� งและแต่งตั�งกรรมการใหม่ ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเสนอ ดงันี�  

กรรมการที�ครบกาํหนดวาระ 

นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์     ตาํแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 

     กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 นายแกลิก อมตานนท ์   ตาํแหน่ง  กรรมการ 

 นางมาทินี วนัดีภิรมย ์  ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที�แต่งตั�งใหม่ 

 นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า      ตาํแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

 นางวิลาสีนี พุทธิการันต ์   ตาํแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

 นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัดิ�   ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

4) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ตามทึ�

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม 

 ปี 2561 ปี 2560  

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 
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เงนิบําแหน็จประจาํปี 

วงเงินบําเหน็จประจาํปี 2561 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2560: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกําหนด

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

5) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 

2561 ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงันี�  

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 

2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,490,000 บาท (2560: 1,490,000 บาท) 

6) มีมติเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ดงันี�  

 ขอ้ความเดิม  

ข้อ 36  ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง การประชุมเช่นว่านี�ให้เรียกว่า “ประชุม

สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ �นภายในสี�  (4) เดือนภายหลังวันสิ�นสุดรอบ

ปีบัญชีของบริษัท  

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ถือหุ้นซึ�งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมด หรือ

จาํนวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ 

(1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมดเข้าชื�อกันทาํหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกไ็ด้ โดยในหนังสือร้องขอนั�นจะต้องระบุว่าให้เรียก

ประชุมเพื�อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ�ง (1) เดือนนับแต่

วันที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ความใหม่  

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี�  (4) 

เดือนนับแต่วันสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากนี�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมด จะเข้าชื�อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
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ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการ

จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี� สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือจากผู้

ถือหุ้น 

  ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือ

หุ้นทั�งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั�นจะ

เรียกประชุมเองกไ็ด้ ภายในสี�สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีเช่นนี� ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นที� เกิดจากการให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร 

  ในกรณีที�ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นที� เป็นการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพราะผู้ ถือหุ้นตาม

วรรคสี�ครั� งใด จาํนวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้

มีประชุมในครั�งนั�นให้แก่บริษัท 

7) กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 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 2560 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 

วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดวาระและแต่งตั�งกรรมการใหม่ 

วาระที� 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36  

วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

8) กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที� 16 มีนาคม 

2561   
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จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


