ที่ บช. 013/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และการอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาล
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวั น ที่ 24 กุ มภาพั น ธ 2563 ได มีมติ อนุ มัติ กํ าหนดวั น ประชุ มสามัญ ผู ถื อหุ น ประจํ าป 2563 ในวั น ที่ 20
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสํานักงานของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
ตางๆ ที่สําคัญ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ไปแลวนั้น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโนมการแพร
ระบาดที่ทวีความรุนแรงอยางรวดเร็วในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐไดขอความรวมมือภาคเอกชนงดการจัด
กิจกรรมที่มีลักษณะเปนการรวมกันของคนหมูมากออกไปกอน เพื่อลดการแพรระบาดไปสูบุคคลจํานวนมาก
และอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการได บริษัทมีความหวงใยตอสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูที่จะ
เขารวมประชุ มและผู รวมงานทุกทาน รวมทั้งเป น การปฏิ บั ติ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐ ในการปองกันและลดการแพรระบาดของโรคดังกลาว นอกจากนี้ ยังเปนการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 26 มีน าคม 2563 ได พิ จารณาโดยคํานึ งถึงประเด็ น สําคัญ ที่เกี่ย วของตางๆ อยาง
รอบคอบและรอบดานแลว จึงมีมติอนุมัตดิ ังนี้
1.

2.

ใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัทออกไปกอน โดยยกเลิกกําหนดวันประชุม
และระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญ ผู ถือหุ น ประจําป 2563 ที่ได กําหนดไว เดิมในวั น ที่ 20 เมษายน
2563 รวมทั้งใหยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2563 ที่ไดกําหนดไวเดิมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดวย และเมื่อสถานการณคลี่คลายลงและมีความ
เหมาะสมแลว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2563 ขึ้นใหมโดยเร็ว และจะแจงใหผู ถือหุ นทราบตอไป ทั้งนี้ การเลื่ อนการประชุ ม
ดังกลาวไมสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และไมกระทบตอสิทธิในการรับเงินปนผล
ของผูถือหุน
ใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิประจําป 2562 และกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (ซึ่งเปนอัตราเดิม) คิดเปนเงินจํานวน 281 ลานบาท โดยจายจากกําไรของ
กิจ การที่ได รับ ยกเว น ภาษี เงิน ได นิ ติ บุ คคล (BOI) ในอัต ราหุ น ละ 0.01 บาท ซึ่งผู ถือ หุ น ที่เป น บุ คคล

ธรรมดาจะไมถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายและไมสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลได และกําไรของกิจการ
ที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.29 บาท ซึ่งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินปนผลได การ
จายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันเดิมที่ไดแจงตอผูถือหุนไว
แลว ทั้งนี้ บริษัทกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันที่ 10 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายเงินปนผลประจําปตามที่จะ
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือ
หุนจากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทออกไป ซึ่งการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา
หุนละ 0.30 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกของป 2562 ที่ได
จายใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนการจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 0.42 บาท เปนการจายจากกําไรสุทธิประจําป 2562 และกําไรสะสม ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจะไมเสนอการจายเงินปนผลประจําป 2562 อีกตอไป
บริษัทขออภัยทานผูถือหุนมา ณ ที่นี้เปนอยางสูงที่ตองแจงการเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
อยางกะทันหันตามเหตุผลดังกลาวขางตน และเปนไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
เรื่ อ ง สั่ ง ป ด สถานที่ เ ป น การชั่ ว คราว (ฉบั บ ที่ 2) และพระราชกํ า หนด (พ.ร.ก.) การบริ ห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม หากสถานการณคลี่คลายและมีความเหมาะสมแลว บริษัทจะ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมและระเบียบวาระการประชุมแจงใหทุกทานทราบโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร แจมนารี)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

