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ท่ี บช.025/2563    วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  
 
เร่ือง    แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผูถื้อหุ้นท่ีมา
ดว้ยตนเองและมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 48 ราย โดยนับจ านวนหุ้นได ้573,339,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.30 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหกัหุน้ทุนซ้ือคืน โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในวาระต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

วาระที่ 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562      

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2562 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 
ประจ าปี 2562  

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจ าปี 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการจ านวน 4 ท่านท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

นายสนิท วรปัญญา   ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย จ านวน 573,388,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999651 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000349 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า  ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
นางวิลาสินี พุทธิการันต์    ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์    ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง (กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี) ดงัน้ี  
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ค่าเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการบริษทั                  33,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการบริษทั                                22,000        บาทตอ่การเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ            49,500       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ                   46,200        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง          15,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง   10,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน         15,000       บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  10,000        บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

เงินบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย จ านวน 53,143,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 7     พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 
นายปรีชา อรุณนารา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บัญชีรายอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ และท่ีประชุมได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,590,000 บาท ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามท่ีจ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 26, 27, 35 และ 37 รวมถึงอนุมติักรรมการผูมี้อ านาจของ
บริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขและ/หรือ
เพิ่มเติมถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัที รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได ้โดย
ไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีก ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 573,389,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 9    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


