ที่ ฟ. 05/2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง
เรียน

การจ่ายเงินปันผล และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร มีมติที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
2.1 จ่ายเงินปัน ผลจากผลการดาเนิ นงานปี 2561 ในอัตราหุ้น ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิน ทั้ งสิ้ น
51.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561 โดยกาหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่าย
เงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2.2 อนุ มั ติ จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ เ ป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5.00 ล้ า นบาท ท าให้ มี
ทุนสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจานวน 45.00 ล้านบาท
3. มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการตามเดิม
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายยูจีน เอส. เดวิส (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
4. มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
5. มีมติอนุ มัติให้ น าเสนอต่อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติแต่งตั้ง บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 อีกวาระหนึ่ง โดยให้
1. นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098
ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,535,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30
น. ณ โรงแรมคราวน์ พ ลาซ่ า กรุ ง เทพ ลุ ม พิ นี พาร์ ค ห้ อ งคราวน์ 1 - 3 ชั้ น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2561
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินนั ซ่า จากัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผูจ้ ัดการ

