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ท่ี FIRE 005/2558 

วันท่ี  24  เมษายน  2558 

เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”)  ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2558  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2558  เวลา  14.00 น.  ณ หองธาราเทพ  อาคารธาราเทพ ชั้น 1 
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพ  เลขท่ี  247  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
10400  ดังตอไปนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557  ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี  19  กันยายน  
2557  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได 
247,570,687  หุน  ดังนี้ 

เห็นดวย 247,570,687 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557   สิ้นสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  
2557  ดวยมติคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผูถือหุน
ท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได  247,827,849 หุน  ดังนี้ 

เห็นดวย 247,827,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

4. อนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2557  
สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มียอดกําไรสุทธิ 
เปนเงินท้ังสิ้น 60,605,193.59 บาท (หกสิบลานหกแสนหาพันหนึ่งรอยเกาสิบสามบาทหาสิบเกา
สตางค) หรือคิดเปน 0.25 บาทตอหุน (จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของป2557 เทากับ 
243,260,274 หุน) จึงอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท  รวมจํานวน
เงินท้ังสิ้น 52,500,000 (หาสิบสองลานหาแสน) บาท  
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โดยบริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน  
3,303,259.68 บาท (สามลานสามแสนสามพันสองรอยหาสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค)  ครบถวน
แลว   

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม  
2558  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวัน
ศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม 2558   

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได 247,827,849 หุน  ดังนี้ 

เห็นดวย 247,827,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

5. อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหบุคคลผูมีรายชื่อตอไปนี้กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง 

5.1 นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการบริษัท 
ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได  247,827,849 หุน  ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 241,717,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 6,110,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

5.2 นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการบริษัท 
ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได  247,827,849 หุน  ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 212,760,329 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 35,067,520 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

5.3 ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ 
ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได  247,827,849 หุน  ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 247,827,849 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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6. อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2558  
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

คาตอบแทนกรรมการ ป  2558 ป  2557 

1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท 15% ของกําไรสุทธิ
สวนที่เกินกวากําไร
สุทธิสูงสุดในอดีตที่
ผานมา 

1,515,129 บาท 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 
 - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 

 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได 247,827,849 
หุน  ดังนี้ 

เห็นดวย 247,290,849 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7833 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 537,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2167 

   
7. อนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2558  โดยมี 

1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4917 
2. นายบรรจง พิชญประสาธน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7147 
3. นายเทิดทอง เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3787 
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  9429 

จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2558  
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท  โดยกําหนดคาตอบแทนท้ังป เปนจํานวนเงิน 1,000,000 (หนึ่งลาน) บาท 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระนี้  รวมจํานวนหุนได 247,827,849 หุน  ดังนี้ 

เห็นดวย 247,001,349 เสียง คิดเปนรอยละ 99.6665 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง 826,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3335 
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8.  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไมมี – 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

           นายวิรัฐ      สุขชัย 
          กรรมการผูจัดการ 
             ผูมีอํานาจลงนามสารสนเทศ 
 

เลขานุการบริษัท  : 
โทร. 02-203-0868-9  ตอ 311 


