ที่ บช.025/2563

วันที่ 3 สิ งหาคม 2563

เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เมื่อ
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้น 7 อาคารส านักงานของบริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ มีผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ด้วยตนเองและมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 48 ราย โดยนับจานวนหุ ้นได้ 573,339,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 61.30
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุน้ ทุนซื้อคืน โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติในวาระต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

573,389,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562
ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

573,389,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

วาระที่ 4 พิจารณารั บ ทราบการจ่ ายเงิน ปั นผลระหว่ างกาล ปี 2562 และอนุ มัติ งดจ่ ายเงินปั นผลเพิ่ มเติม
ประจาปี 2562
ที่ประชุ มรั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562 และมี มติ อนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติ ม ประจาปี
2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
1

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

573,389,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ แ ต่ งตั้งกรรมการจานวน 4 ท่ านที่ ค รบก าหนดออกตามวาระกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
นายสนิท วรปัญญา ตาแหน่ ง
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย
จานวน
งดออกเสี ยง
จานวน
บัตรเสี ย
จานวน
นายสมบูรณ์ ม่ วงกล่า
ตาแหน่ ง
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย
จานวน
งดออกเสี ยง
จานวน
บัตรเสี ย
จานวน
นางวิลาสิ นี พุทธิการันต์
ตาแหน่ ง
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย
จานวน
งดออกเสี ยง
จานวน
บัตรเสี ย
จานวน
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ตาแหน่ ง
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย
จานวน
งดออกเสี ยง
จานวน
บัตรเสี ย
จานวน

กรรมการ/กรรมการอิสระ
573,388,800 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ
573,389,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ
573,389,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ
573,389,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง
- เสี ยง

99.9999651
0.0000349

100.0000000
-

100.0000000
-

100.0000000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง (กรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้) ดังนี้

2

ค่ าเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาทต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่ งครั้ง

เงินบาเหน็จประจาปี
วงเงินไม่เกิ น 1.5 ล้านบาท โดยกาหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่ มิใช่ผูบ้ ริ หาร (Non-executive Director)
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
53,143,300 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยมี
รายชื่อดังนี้
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
นายปรี ชา อรุ ณนารา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญ ชี รายอื่ นของสานักงานท าหน้าที่ ตรวจสอบบัญ ชี แทนผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่ าวได้ และที่ ประชุ มได้อนุ มัติ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่ งไม่รวมถึงค่า ใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริ ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

573,389,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

3

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้ อบังคับของบริษัท เรื่ อง การประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 26, 27, 35 และ 37 รวมถึงอนุมตั ิกรรมการผูม้ ีอานาจของ
บริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษทั มีอานาจในการแก้ไขและ/หรื อ
เพิ่มเติมถ้อยคา หรื อข้อความในเอกสาร และ/หรื อคาขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรื อเพิ่มเติ ม
ข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้ทนั ที รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดย
ไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีก ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

573,389,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอริ นทร์ แจ่มนารี )
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4

100.0000000
-

