
 
 
 

ที่ ฟ. 04/2561  

 26 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่  
26  กุมภาพันธ์  2561  ณ  เลขที่ 48/48  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ชั้น 20  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร มีมติที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

2. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรร 
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดังนี้ 

2.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
37.06 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.46 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 โดยก าหนดวันที่ผู้ถือหุ้น
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 

2.2 รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5.20 ล้านบาท ท าให้มี 
ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมจ านวน 40 ล้านบาท 

3. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการตามเดิม 

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
2. นายวราห์ สุจริตกุล (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

4. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

5. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ 

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ  
 



3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,490,000 บาท 

6. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้ 

1. แก้ไขข้อ 22 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 
จากเดิม 
“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้

เร็วกว่านั้นก็ได้” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้

เร็วกว่านั้นก็ได้  ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท

สามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

2. แก้ไขข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 

จากเดิม 

“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้า

ร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม 



ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถ

เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม” 

3. เพิ่มเติมข้อ 23/1 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 
“ข้อ 23/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) 

ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้  การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ที่เกิดจาการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน

เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด” 

7. อนุมัติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี  พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่  952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และรับทราบจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  (แต่งตั้งนายวรภัค   

ธันยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 19 มกราคม 2561)  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
วาระที่ 10 จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 



8. อนุมัติก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
                บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) 
               
 
 
 

        (นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์) 
                     กรรมการผูจ้ัดการ 


