ที บช.010/2561

วันที 24 เมษายน 2561

เรื อง แจ้งมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมือ
วันที 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 7 อาคารสํานักงานของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ท เซอร์วิส
จํากัด (มหาชน) เลขที 256 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทีมาด้วยตนเอง
และมอบฉันทะจํานวนทังสิ น 75 ราย โดยนับจํานวนหุ น้ ได้ 609,363,424 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 63.48 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั โดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติในวาระต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
609,363,424 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
บัตรเสี ย
จํานวน
- เสี ยง
หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริ มประชุม

100.0000000
-

วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี 2560
วาระที 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ าหรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที 31
ธันวาคม 2560
ที ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 1 จํานวน 2 ราย เท่ากับ 300 เสี ยง

1

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรและจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.42 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 403.20 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 และกําไรสะสมของกิจการทีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
ในอัตราหุ ้นละ 0.27 บาท ซึ งผูถ้ ือหุ ้นที เป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที จ่ายและไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีคืนเงินปั นผลได้ และกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 ของกิจการทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ
20 ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท ซึ งผูถ้ ือหุ น้ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอ
เครดิ ตภาษี คืนเงินปั นผลได้ ทังนี เมือรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดหกเดื อนแรกของปี 2560ใน
อัตราหุ ้นละ 0.17 บาท คิ ดเป็ นเงิ นจํานวน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในงวดนี อีกในอัตราหุ ้นละ
0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 240.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 และกําไรสะสมของกิจการ
ทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.17 บาท ซึ งผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูก
หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลได้ และกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 ของกิ จการที
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ซึ งผูถ้ ือหุ น้ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
ในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) ที มี สิ ท ธิ รับ เงิ นปั น ผลในวันที 16 มี นาคม 2561 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 3
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึงและ
แต่ งตังกรรมการใหม่
ที ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ แต่ งตังกรรมการจํานวน 3 ท่ านที ครบกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอี ก
วาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตําแหน่ ง กรรมการ
เห็นด้วย
จํานวน
609,363,724 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
บัตรเสี ย
จํานวน
- เสี ยง

2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

นายแกลิก อมตานนท์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางมาทินี วันดีภิรมย์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน

ตําแหน่ ง

กรรมการ
609,363,724
ตําแหน่ ง กรรมการ
609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

นอกจากนี ที ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ แต่งตังกรรมการใหม่จาํ นวน 3 ท่ านแทนกรรมการที ประสงค์จะลาออกจาก
ตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
นายสมบูรณ์ ม่ วงกลํา
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางวิลาสิ นี พุทธิการันต์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน

ตําแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง
ตําแหน่ ง กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง
ตําแหน่ ง กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง

100.0000000
-

100.0000000
-

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 4
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยง (กรรมการทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนี) ดังนี

3

ค่ าเบียประชุม
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

33,000
22,000
49,500
46,200
15,000
10,000
15,000
10,000

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

เงินบําเหน็จประจําปี
วงเงิ นไม่เกิ น 1.5 ล้านบาท โดยกําหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที มิ ใช่ ผบู ้ ริ หาร (Non-executive Director)
และ/หรื อกรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
147,042,024 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000000
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 5
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2561
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยมี
รายชือดังนี
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
นายณรงค์ พันตาวงษ์
นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญ ชี รายอื นของสํานักงานทําหน้าที ตรวจสอบบัญ ชี แ ทนผูส้ อบบัญ ชี ดงั กล่ าวได้ และที ประชุ มได้อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิ น 1,490,000 บาท ซึ งไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามทีจ่ายจริ ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,781
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีถือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 6 จํานวน 1 ราย เท่ากับ 57 เสี ยง
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 36
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 ดังนี
ข้ อ 36

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับ
แต่ วันสิ นสุดรอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากนีกล่ าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่ า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่ จะเห็นสมควรหรื อผู้
ถื อหุ้ นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมี ห้ ุ นนั บ รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ้ นที
จําหน่ ายได้ ทั งหมด จะเข้ าชื อกั นทําหนั งสื อ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการ
ประชุ มวิ สามัญเมือใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื องและเหตุผลในการที ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่ นนี คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี สิ บห้ า
(45) วัน นับแต่ วันที ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้ น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี การประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือ หุ้ น
ทังหลายซึ งเข้ าชื อกันหรื อผู้ถือหุ้ นคนอื นๆ รวมกันได้ จาํ นวนหุ้ นตามที บังคับไว้ นันจะเรี ยกประชุ ม
เองก็ได้ ภายในสี สิ บห้ า (45) วันนับแต่ วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี ให้ ถือ
ว่ าเป็ นการประชุ มผู้ถือหุ้ นที คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษัท ต้ องรั บผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ายอั น
จําเป็ นที เกิดจากการให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่ า การประชุมผู้ถือหุ้นที เป็ นการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี ครั ง
ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ งมาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 ผู้ถือหุ้ น
ตามวรรคสี ต้ องร่ วมกันรั บผิ ดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที เกิ ดจากการจั ดให้ มีประชุ มในครั งนั นให้ แ ก่
บริ ษัท
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
จํานวน
609,363,781 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จํานวน
- เสี ยง
หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 7
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100.0000000
-

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนใดเข้าพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอริ นทร์ แจ่มนารี )
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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