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ที� บช.005/2562    25 กมุภาพนัธ์ 2562 

                   

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

2/2562 ในวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมที�สาํคญัดงันี�  

1) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.55 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 528 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 และกาํไรสะสมที�ไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูก

หักภาษีเงินได้ ณ ที� จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกําไรสุทธิประจาํปี 2561       

และกาํไรสะสมของกิจการที� เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท     

ซึ� งผูถื้อหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีเงินปัน

ผลได ้ทั�งนี�  เมื�อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.25 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 240 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี� อีกในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 288 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 และกาํไรสะสมของกิจการที�เสีย

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ�งผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และ

สามารถนาํไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 18 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2562 ทั�งนี�  การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งรอการ

อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระกลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี�  

นายพงษช์ยั อมตานนท ์     ตาํแหน่ง  ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ   ตาํแหน่ง  ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง/ กรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นางสาวนพรัตน ์ศิริพงศป์รีดา  ตาํแหน่ง กรรมการ 

3) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ตามทึ�

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี�  
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ค่าเบี�ยประชุม 

 ปี 2562 ปี 2561  

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 2562 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2561: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกําหนด

จดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการที�มิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director)  

4) มีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 

2562 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 

2562 เป็นจาํนวนเงิน 1,590,000 บาท (2561: 1,490,000 บาท) 

5) กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัพุธที� 24 เมษายน 2562 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 2561 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 
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วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดวาระ 

วาระที� 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 

วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

6) กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัที� 18 มีนาคม 

2562   

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


