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ท่ี บช.002/2564    1 มีนาคม 2564 
                   
เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2564 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัขอแจง้สรุปมติการประชุมท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.32 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 299 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษี
เงินได ้ณ ท่ีจ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ทั้งน้ี เม่ือ
รวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 112 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดน้ีอีกในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 187 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
(BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท  ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถน าไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

นายแกลิก อมตานนท ์     ต าแหน่ง  กรรมการ 

นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์    ต าแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ ต าแหน่ง กรรม ก าร / ก รรม ก ารส รรห าแล ะก าห น ด
ค่าตอบแทน 
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3) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตามท่ึ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม 

 ปี 2564 ปี 2563  
คณะกรรมการบริษัท    

ประธาน  33,000 33,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการ  22,000 22,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธาน  49,500 49,500 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการ  46,200 46,200 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธาน  15,000 15,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
กรรมการ  10,000 10,000 บาทต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

เงินบ าแหน็จประจ าปี 

วงเงินบ าเหน็จประจ าปี 2564 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2563: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยก าหนด
จดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director)  

4) มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2564 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

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

ทั้ง 3 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนเงิน 1,590,000 บาท (2563: 1,590,000 บาท) 

5) ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
ชั้น 7 อาคารส านักงานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 256 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

6) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2564   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 

 (นายอรินทร์ แจ่มนารี) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


