ที บช.003/2561
เรื อง
เรี ยน

26 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปั นผล การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที
1/2561 ในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. บริ ษทั ขอแจ้งสรุ ปมติการประชุมทีสําคัญดังนี
1)

รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี
1) นายสนิ ท วรปัญญา ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่ยงั คงเป็ นประธานกรรมการ
ต่อไป
2) นายสุ ธรรม มลิ ลา ได้ข อลาออกจากตําแหน่ งกรรมการ/ กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ได้ขอลาออกจากตําแหน่ งกรรมการ/ กรรมการอิ สระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมี ผ ลบังคับ ตังแต่ ว นั ที 23 เมษายน 2561 เมื อเสร็ จสิ นการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี 2561
เป็ นต้นไป เหตุผลของการลาออก คือ เพือส่ งเสริ มหลักเกณฑ์การกํากับการดูแลกิจกิจการทีดี เรื อง การ
จํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

2)

มีมติให้เสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.42
บาท คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี 2560 และกําไรสะสมของ
กิ จการที ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.27 บาท ซึ งผูถ้ ื อ หุ ้นที เป็ นบุ คคล
ธรรมดาจะไม่ ถูกหักภาษี เงิ นได้ ณ ที จ่ายและไม่สามารถขอเครดิ ตภาษี เงิ นปั นผลได้ และกําไรสุ ท ธิ
ประจําปี 2560 ของกิจการที เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท ซึ ง
ผูถ้ ือหุ น้ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
ทังนี เมือรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.17 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงิน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี อีกในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิน 240.00 ล้านบาท
โดยกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที 16 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงิ น
ปั นผลในวันที 3 พฤษภาคม 2561 ทังนี การให้สิทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื องจากต้องรอการ
อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

3)

มี ม ติ ให้ เสนอที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาเลื อ กตังกรรมการที ครบกํา หนดวาระและแต่ งตัง
กรรมการใหม่ ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี
1

กรรมการทีครบกําหนดวาระ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี ยง

นายแกลิก อมตานนท์

ตําแหน่ง กรรมการ

นางมาทินี วันดีภิรมย์

ตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการทีแต่ งตังใหม่

4)

นายสมบูรณ์ ม่วงกลํา

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ

นางวิลาสี นี พุทธิ การันต์

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ

มี มติ ให้เสนอที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จารณาอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทนกรรมการสํา หรั บ ปี 2561 ตามทึ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี
ค่ าเบียประชุม

คณะกรรมการบริษทั
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ

ปี 2561

ปี 2560

33,000
22,000

33,000
22,000

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

49,500
46,200

49,500
46,200

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

15,000
10,000

15,000
10,000

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

15,000
10,000

15,000
10,000

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

2

เงินบําแหน็จประจําปี
วงเงิ น บํา เหน็ จ ประจํา ปี 2561 ไม่ เกิ น 1,500,000 บาท (2560: ไม่ เกิ น 1,500,000 บาท) โดยกํา หนด
จัดสรรให้เฉพาะกรรมการทีมิใช่ผบู ้ ริ หาร (Non-executive Director) และ/หรื อกรรมการอิสระ
5) มี มติ ให้เสนอที ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาแต่ งตังผูส้ อบบัญ ชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ป ระจําปี
2561 ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
นายณรงค์ พันตาวงษ์
นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

ทัง 3 ท่ านเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด โดยมี ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ประจําปี
2561 เป็ นจํานวนเงิน 1,490,000 บาท (2560: 1,490,000 บาท)
6) มีมติเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 ดังนี
ข้อความเดิม
ข้ อ 36

ให้ มีการประชุ มผู้ถือหุ้ นอย่ างน้ อยปี ละหนึ งครั ง การประชุ มเช่ นว่ านี ให้ เรี ยกว่ า “ประชุ ม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่ าวให้ จัดให้ มีขึนภายในสี (4) เดือนภายหลังวันสิ นสุ ดรอบ
ปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน ๆ ให้ เรี ยกว่ า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่ จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นซึ งมี
หุ้ นนั บรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้ นที จําหน่ ายได้ ทังหมด หรื อ
จํานวนผู้ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ ายีสิ บห้ า (25) คน ซึ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ งในสิ บ
(1/10) ของจํานวนหุ้ นที จําหน่ ายได้ ทังหมดเข้ าชื อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้ องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผู้ถือหุ้ นก็ได้ โดยในหนั งสื อร้ องขอนันจะต้ องระบุว่าให้ เรี ยก
ประชุมเพื อการใดไว้ ให้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึ ง (1) เดือนนับแต่
วันที ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่
ข้ อ 36

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4)
เดือนนับแต่ วันสิ นสุดรอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากนีกล่ าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่ า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื อใดก็ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้ นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิ บ
(10) ของจํานวนหุ้ นที จําหน่ ายได้ ทังหมด จะเข้ าชื อกันทําหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
3

ประชุ มผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุ มวิ สามัญเมื อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื องและเหตุผลในการที
ขอให้ เรี ยกประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั งสื อ ดั งกล่ าวด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี คณะกรรมการ
จะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นภายในสี สิ บห้ า (45) วัน นับแต่ วันที ได้ รับหนังสื อจากผู้
ถือหุ้น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือ
หุ้ นทังหลายซึ งเข้ าชื อกันหรื อผู้ถือหุ้ นคนอื นๆ รวมกันได้ จาํ นวนหุ้ นตามที บังคั บไว้ นันจะ
เรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิ บห้ า (45) วันนับแต่ วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณี เช่ นนี ให้ ถือว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที เกิดจากการให้ มีการประชุ มและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่ า การประชุ มผู้ถือหุ้ นที เป็ นการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นเพราะผู้ถือหุ้ นตาม
วรรคสี ครั งใด จํานวนผู้ถือหุ้ นซึ งมาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคั บของ
บริ ษัท ข้ อ 38 ผู้ถือหุ้ นตามวรรคสี ต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที เกิดจากการจัดให้
มีประชุมในครั งนันให้ แก่ บริ ษัท
7) กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวันจันทร์ที 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ชัน 7
อาคารสํานักงานของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ซึ งตังอยู่เลขที 256 ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2560
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดวาระและแต่งตังกรรมการใหม่
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)

8) กําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ น้ เพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวันที 16 มีนาคม
2561
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จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอริ นทร์ แจ่มนารี )
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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