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ที่ บช.019/2563    19 มิถุนายน 2563 
                   
เร่ือง     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ 
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่ส าคัญดังนี้ 

1) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจ าปี 2562 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 2 
คร้ัง ดังนี้ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 115 ล้านบาท    
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไป
ขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 281 ล้านบาท โดย
จ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ใน
อัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลได้ และก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และก าไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป โดยบริษัทได้ก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 
11 มีนาคม 2563 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2563 

ทั้งนี้ เม่ือนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 คร้ังดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 396 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจ าปี 2562 

2) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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ข้อบังคับบริษัทปัจจบุัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขใหม่ 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด  

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด หรือประธานกรรมการจะ
ก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อ
กฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบันหรือท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่า
นัน้ก็ได้ 

            

 

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มี
การเรียกประชุมคณ ะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 
ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

           ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มี
การเรียกประชุมคณ ะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการก าหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 
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ข้อบังคับบริษัทปัจจบุัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขใหม่ 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามทึ่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด หรือประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนดและ
ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง
ประกาศ ข้อก าหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้ นนั้น  ให้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน 

ข้อ37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนั้ น  ให้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ 
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติการมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้
มีอ านาจของบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค า
ขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก 
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3) ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 
7 อาคารส านักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  256 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

เพิ่มเติม ประจ าปี 2562 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ่ง 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร
สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม รวมทั้งด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก
ประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4) ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record 
Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563    

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัด
ประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องจัดสรรสถานที่ประชุมให้มี
ระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นั่งมีจ านวนจ ากัดประมาณ 35 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจ านวนมากมา
รวมในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ 

 บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามแนบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุก
วาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
  

 

 (นายอรินทร์  แจ่มนารี) 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 


