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ที่ FIRE 001/2558 

        27  กุมภาพันธ  2558 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  1/2558 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 
27 กุมภาพันธ 2558 เวลา 15.30 น. ณ หองประชุม 1/2 ของบริษัทฯ  เลขที่ 19/18-19  ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ไดมีมติเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ดังน้ี : -   

1. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันจันทรที่ 16 
มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพยฯ  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่  
17  มีนาคม 2558 

2. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่  8  พฤษภาคม  2558 

3. กําหนดเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558    ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558  เวลา  14.00 น.  ณ  
หองธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1  โรงแรมเจาพระยา ปารค กรุงเทพฯ  เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขต
ดินแดง  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557   
ความเห็นคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่  19  กันยายน 2557 มีความถูกตอง
และครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด  และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2557  ซ่ึงในป 2557 
บริษัทมียอดกําไรสุทธิ เปนเงินทั้งส้ิน 60,605,193.59 บาท (หกสิบลานหกแสนหาพันหน่ึงรอยเกาสิบสาม
บาทหาสิบเกาสตางค)   หรือคิดเปน 0.25 บาทตอหุน   
และบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย  จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ  จึงจายเงินปนผลประจําป 0.15 
บาทตอหุน  รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งส้ิน 52,500,000  (หาสิบสองลานหาแสน) บาท โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558 และกําหนดปดสมุดทะเบียนเพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนรับเงินปน
ผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  

สําหรับกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกมา จํานวน 116,138.26 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหกพันหน่ึงรอยสามสิบ
แปดบาทยี่สิบหกสตางค)  บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน
เงิน 3,030,259.68 บาท (สามลานสามหมื่นสองรอยหาสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) ครบถวนแลว หลังจาก
จายเงินปนผล จํานวนเงิน  52,500,000 (หาสิบสองลานหาแสน) บาท จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไมจัดสรรยก
ไป 5,191,072.17 บาท (หาลานหน่ึงแสนเกาหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค) 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในคร้ังน้ี จํานวน 3 
ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงตามรายนามดังน้ี 

 1.  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
 2.  นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน 
 3.  นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 

 โดยบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถวนตามขอบังคับบริษัท  พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด  พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ และหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดไว 

 ทั้งน้ี  นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส  ซ่ึงเปนกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงดังกลาวอีกวาระหน่ึง เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
และตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง สําหรับป 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัตคิาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง สําหรับ
ป 2558 โดยเทียบกับปที่ผานมา ดังน้ี 
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คาตอบแทนกรรมการ ป  2558 ป  2557 

1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท 15% ของกําไรสุทธิสวนที่เกินกวา
กําไรสุทธสูิงสุดในอดีตที่ผานมา 

1,515,129 บาท 

2. คาเบี้ยประชมุกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  

 - ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 
 - กรรมการบริษัท /กรรมการ

ตรวจสอบ 

10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซ่ึงประกอบดวย 

1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  4917 

2. นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  7147 

3. นายเทิดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  3787 

4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  9429 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบ
ทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 1,000,000 (หน่ึงลาน) บาท (เพิ่มขึ้นจาก ป 2557 จํานวน 
100,000 (หน่ึงแสน) บาท) และไมมีคาบริการอ่ืนๆ 

4. บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซ่ึงมีความเห็น
คณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และจะทําการ
เผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ ที่ www.firevictor.co.th เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             (นายวิรัฐ    สุขชัย) 

   กรรมการผูจัดการ 

http://www.firevictor.co.th/

