หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2558
เวลา 14.00 น.

ณ หองธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ Barcode มาในวันประชุม

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
เอกสารแนบท้ าย
หน้ า
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
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ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 (สําหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ง

เอกสารแนบ 3

แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 4

5. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ เป็ น

เอกสารแนบ 5

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญ

เอกสารแนบ 6

ผู้ถือหุ้น
7. คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดง

เอกสารแนบ 7

หลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8

9. แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มี Barcode
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เอกสารแนบ 10

11. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี (ในแบบรูปเล่ม)

เอกสารแนบ 11

12. แผนที่สถานที่จดั การประชุม

เอกสารแนบ 12

1

วันที 4 เมษายน พ.ศ. 2558
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558
ให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ในวันที 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชัน< 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวง
ดิน แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็น ของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี<
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง" ที 1/2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง< ที 1/2557 ซึงประชุมเมือวันที 19 กันยายน 2557 ซึง
ได้มกี ารจัดทํารายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาเห็น ว่า รายงานการประชุม ดังกล่ าวได้ม ีก ารบัน ทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องและสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง< ที 1/2557 ซึงประชุมเมือวันที 19 กันยายน 2557
คะแนนเสี ยงเพื อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบ รายงานกิจการของบริษทั
ดังรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ในรูปแบบ
CD-ROM ทีจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี<
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2557 ดังกล่าว
คะแนนเสียงเพือลงมติ
ในวาระนี< เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั เกียวกับกิจการของบริษทั ในรอบปี 2557
เพือทราบเท่านัน< จึงมิได้มกี ารลงมติ
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วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ" นสุด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สิน< สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 (ทีปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) นัน< ได้จดั ทําขึน< ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และได้ผา่ น
1. การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ 3. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุน สิน< สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
คะแนนเสี ยงเพื อลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรและการกําหนดจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สํ า หรับ ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี 2557 บริษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิน จํ า นวน
60,605,193.59 บาท (หกสิบล้านหกแสนห้าพันหนึงร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) และ
บริษัทได้จดั สรรกําไรประจําปี 2557 ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3,030,259.68
บาท (สามล้านสามหมืนสองร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ครบร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงไม่มกี ารตัง< สํารองเพิมในครัง< นี< และบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปนั ผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษ ัทในปี นัน< ๆ หลังหักเงินสํารอง
ตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท จํานวน 350,000,000 หุ้น
รวมเป็ นเงิน 52,500,000 (ห้าสิบสองล้านห้าแสน) บาท ทัง! นี! บริษทั ได้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี 2557
ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3,030,259.68 บาท (สามล้านสามหมื1นสองร้อยห้าสิบเก้าบาท
หกสิ บ แปดสตางค์ ) ครบร้ อ ยละ 5 ของกํ า ไรสุ ท ธิ แ ล้ ว จึ ง ไม่ มี ก ารตั !ง สํ า รองเพิ1 ม ในครัง! นี!

คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้กาํ หนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล ในวันพฤหัสบดีที
7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ด
สมุด ทะเบีย น ในวัน ศุกร์ที 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ ายเงิน ป นั ผลในวัน ศุกร์ที 22
พฤษภาคม 2558 (การให้สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีความไม่แน่ นอน เนืองจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากที
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึงจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที 24 เมษายน 2558)
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คะแนนเสี ยงเพือลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 5

พิ จารณาอนุ มตั ิ การเลื อกตัง" กรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที ต้องออกตาม
วาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อที 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง<
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้ อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
(1/3)” ซึงป จั จุบนั บริษัทมีกรรมการทัง< สิ<น 7 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการทีออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นํ าเสนอชือบุคคลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสมเพือรับการ
แต่งตัง< เป็ นกรรมการ ภายในวันที 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดนําเสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง< เป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง<
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
2. นางสิรมิ า
เอียมสกุลรัตน์
3. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
ซึงเป็ นกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

คะแนนเสี ยงเพื อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 6

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรือง สําหรับ
ปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ข้อที 30 โดยบริษทั มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูท้ าํ หน้าทีพิจารณา กลันกรองการสรรหากรรมการ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษั ท โดยคํ า นึ ง ถึง ภาระหน้ า ที ความรับ ผิด ชอบทีสอดคล้อ งกับ ผลการปฏิ บ ัติง าน ผล
ประกอบการ และการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึงเทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั อืนทีมี
ขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2558 ซึงประกอบด้วย ค่าเบี<ยประชุมกรรมการของคณะกรรมการบริษทั ทีไม่ได้เป็ นพนักงาน
ของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสแก่คณะกรรมการบริษทั
ทุกท่านเท่ากัน ดังนี<
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สรุปการพิจารณาอนุมตั เิ ทียบกับปี ทผ่ี านมา
ค่าตอบแทนกรรมการ
1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษทั

ปี 2558
ปี 2557
15% ของกําไรสุทธิสว่ น 1,515,129 บาท
ทีเกินกว่ากําไรสุทธิ
(โดยใช้อตั รา 2.5%
สูงสุดในอดีตทีผ่านมา ของกําไรสุทธิ)

2. ค่าเบีย< ประชุมกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท/ครัง<
15,000 บาท/ครัง<
10,000 บาท/ครัง<

15,000 บาท/ครัง<
15,000 บาท/ครัง<
10,000 บาท/ครัง<

ทัง< นี< ค่าเบี<ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 กรรมการทีมีสทิ ธิได้รบั ได้แก่ กรรมการทีไม่ได้เป็ น
พนักงานของบริษทั
คะแนนเสี ย งเพื อลงมติ ให้ถือคะแนนเสีย งไม่ น้ อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง" และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที 51 และ 52 ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจําปี แต่งตัง< ผูส้ อบบัญชีทกุ ปี โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ งออกไปนั
ึ
น< กลับ
เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ และให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ กําหนดค่าตอบแทนทีผูส้ อบบัญชีควรได้รบั

ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มมี ติในการประชุมวิสามัญ ผู้ถอื หุ้น ครัง< ที 1/2557 เมือวันที 19 กันยายน
2557 แต่งตัง< ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีในปี 2557 โดย
ผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายประวิทย์
นายบรรจง
นายเทิดทอง
นายไกรสิทธิ ?

วิวรรณธนานุตร์
พิชญประสาธน์
เทพมังกร
ศิลปมงคลกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1

4917
7147
3787
9429

โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวคนหนึงคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทั ประจําปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง< ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ในปี 2558 อีก หนึ งปี ห ลังจากทีเป็ น ผู้ส อบบัญ ชีให้บ ริษ ัท มาแล้ว 3 ปี ตัง< แต่ ปี 2555 จนถึง
ปจั จุบนั เนืองจากผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จํากัด ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเหมาะสมและ
ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็ นอิสระ
ต่ อการทํา หน้ า ที จึงเสนอให้ทีประชุม แต่ งตัง< ผู้ส อบบัญ ชีจ าก บริษัท พีวี ออดิท จํา กัด ซึง
ประกอบด้วย
ทะเบียนเลขที 0107557000217
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1.
2.
3.
4.

นายประวิทย์
นายบรรจง
นายเทิดทอง
นายไกรสิทธิ ?

วิวรรณธนานุตร์
พิชญประสาธน์
เทพมังกร
ศิลปมงคลกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที1

4917
7147
3787
9429

โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวคนหนึงคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัท ประจําปี 2558 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตัง< แต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี น<ี
สรุปการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีเทียบกับปี ทผ่ี านมา
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
- ประจําปี
- รายไตรมาส

รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ปี 2558

ปี 2557

400,000 บาท/ปี

420,000 บาท/ปี

200,000 บาท/ไตรมาส

160,000 บาท/ไตรมาส

1,000,000 บาท/ปี

900,000 บาท/ปี

ทัง< นี< บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมทีต้องมีการตรวจสอบ
คะแนนเสี ยงเพื อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 8

พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

บริษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระอืนๆ ต่อทีประชุมผู้
ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ทีกําหนดไว้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอ
วาระอืนๆ มายังบริษทั ทัง< นี< การเสนอเรืองอืนๆ นัน< จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎหมายด้วย
คณะกรรมการบริษัท กํา หนดวัน บัน ทึกรายชือผู้ถือหุ้น ทีมีส ิท ธิเข้าร่ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 เป็ นวันจันทร์ที 16 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชือตาม มาตรา 225
ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันอังคารที 17 มีนาคม 2558
จึง ขอเรีย นเชิญ ท่ า นผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2558 ในวัน ศุ ก ร์ที 24
เมษายน 2558 และโปรดนํ าหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รวมทัง< แบบใบลงทะเบียนทีมี Barcode
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 และ 9) มาด้วย หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นไปประชุ
ื
มและ
ออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10) ทีแนบมาพร้อมนี<
และยืนต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุม เพือความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และให้การลงทะเบียน
แล้วเสร็จและสามารถเริมการประชุมได้ตามกําหนด ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ไปสถานทีประชุมเร็วขึน<
ทัง< นี< บริษทั มีนโยบายยกเว้นการมอบของชําร่วยแก่ผถู้ อื หุน้ ในทุกกรณี เพือเป็ นการสนับสนุ นการดําเนินการ
ตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ อีกแนวทางหนึง
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หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้กรรมการอิส ระของบริษ ัทไปประชุม และออกเสีย งแทน
บริษัทได้กําหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 และ 5) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีได้แนบมาพร้อมนี< และ
ส่งคืนบริษทั เพือให้ถงึ บริษทั ก่อนวันประชุม 1 วัน
สําหรับผูถ้ อื หุ้นทีประสงค์จะรับรายงานประจําปี เป็ นรูปเล่ม สามารถติดต่อที เลขานุ การบริษัท
โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 311 หรือ ระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี (เอกสารแนบท้ายหมายเลข
11) ผู้ถือหุ้น สามารถส่ งแบบฟอร์ม ดังกล่ า วได้ท างโทรสารหมายเลข 02-203-1504 หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถงึ เลขานุการบริษทั ที prawonwan@firevictor.co.th เพือจัดส่งให้ทา่ นตามประสงค์ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นายภาคภูม ิ ว่องไพฑูรย์
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 3/2 ของบริษัท เลขที่ 19/7-8
ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุน
เข า รว มประชุ มด ว ยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉั น ทะ 8 ราย รวมทั้ งสิ้น 35 ราย นั บ จํ านวนหุ น ได
129,528,740 หุน คิดเปนรอยละ 99.64 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนประกอบดวยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไม
นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ประธาน จึ งกลาวเปด ประชุม และขอใหเลขานุการบริ ษัท (นางสาวปวรวรรณ สายพั นธุ) กลา ว
แนะนําคณะกรรมการ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการ
ประชุม
เลขานุการฯ ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ ที่เขารวมประชุมดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
2. นายวิรัฐ
สุขชัย
3. นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการฯ ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดังนี้
ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน ในแตละวาระหลังจากที่ประธานไดชี้แจงและตอบขอ
สงสัยแลว ผูถือหุน รวมทั้งผูรับมอบฉันทะ จะลงมติออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยผู
ถือหุนทานใดออกเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหยกมือขึ้น และสงบัตรคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท
เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม ผูถือหุนที่ไมไดยกมือ หรือ ไมสงบัตรลงคะแนน รวมทั้งบัตรเสีย ให
ถือวาเปนการเทคะแนนเสียงที่เห็นดวยทั้งหมดตามที่เสนอ
การลงมติใดๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ยกเวนในวาระที่ 3 ของที่ประชุมครั้งนี้ ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยแจงจํานวน
คะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หนา 1 จาก 4

8

จากนั้นประธานจึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนตามหนังสือ
เชิญประชุม เปนลําดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด ครั้งที่ 1/2557
ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนมีขอ
ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร
จํากัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557
มติที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุ มวิ ส ามั ญผู ถื อหุนของบริ ษั ท ไฟร วิค เตอร
จํากัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
129,528,740
35 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท
ประธานได แ จ งต อที่ป ระชุ ม ว า เพื่อเพิ่ม สภาพคลองในการซื้ อขายหุ นของบริ ษัท โดยไมส งผล
กระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 (หนึ่ง) บาท เปนมูลคาหุน หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ดวยทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน จํานวน 175,000,000 (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลาน) บาท จะแบงเปนหุนได
จํานวน 350,000,000 (สามรอยหาสิบลาน) หุนโดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาท (หาสิบสตางค)
ตอหุน
ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ปรากฏวาผูถือหุนไมมีขอซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
อนุมัติ
มติที่ประชุม อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงมู ลค าที่ ตราไว ของหุ นสามั ญของบริ ษั ท จากเดิ ม
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท เปนมูลคาหุน หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) อยางเปน
เอกฉันท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
หนา 2 จาก 4
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มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
129,528,740
35 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไว
ประธานไดแจงตอที่ ประชุ มวา คณะกรรมการบริษั ทไดมี มติเ สนอใหที่ป ระชุม ผูถือหุนพิจ ารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว โดย
มีขอความ ดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

175,000,000
350,000,000
0.50

บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลานบาท)
หุน (สามรอยหาสิบลานหุน)
บาท (หาสิบสตางค)

350,000,000 หุน (สามรอยหาสิบลานหุน)
หุน (-หุน)”

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาผูถือหุนไมมีขอ
ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก ารแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ 4 เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว อยางเปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
129,528,740
35 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมดของบริษัทใหแกประชาชนทั่วไป
เปนครั้งแรก (Initial Public Offering) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท
ประธานชี้แจงตอที่ประชุมวาสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไว จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หา
สิบสตางค) จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 45,000,000 (สี่สิบหาลาน) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท และเสนอขายใหแก
หนา 3 จาก 4
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ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุน เปนการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 90,000,000 (เกาสิบลาน) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
(หาสิบสตางค) และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมต่ํา
กวามูลคาที่ตราไวของหุน
ทั้งนี้ ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจในการ
จัดการ กําหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวใหแกประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก
ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนมีขอ
ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 45,000,000 (สี่
สิบหาลาน) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปครั้ง
แรก (Initial Public Offering) ในราคาไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุน เปนการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 90,000,000 (เกาสิบลาน) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ
สตางค) และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมต่ํา
กว า มู ล ค า ที่ ต ราไว ของหุ น และอนุ มัติ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อํา นาจในการจั ด การ
กําหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวใหแกประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก อยางเปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสียง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
129,528,740
35 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานได แ จ งให ที่ป ระชุ ม ทราบว า หากผู ถื อหุ น ท า นใดมี ความประสงค ที่จ ะเสนอเรื่ องอื่ น ใด
นอกจากที่กําหนดไวหนังสือเชิญประชุมนั้น ผูถือหุนตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือ
ใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปดกลาวปดประชุมเวลา 10.45 น.
............................................ ประธานในที่ประชุม
(นายภาคภูมิ วองไพฑูรย)
............................................ เลขานุการบริษัท
(นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ)
หนา 4 จาก 4

เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนที่ 1/3 )

ประวัติของบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

• ชื่อ

นายภาคภูมิ

• ตําแหนงปจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการผูม ีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

• อายุ

74 ป

• สัญชาติ

ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง

9 พฤษภาคม 2544

วองไพฑูรย

• คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology , U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.
• ประวัตกิ ารฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 42/2005
• ประสบการณการทํางาน
- 2545 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด

- 2544 – ปจจุบัน
- 2542 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด

- 2542 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

- 2541 – 2544

กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

- 2535 – 2540
- 2528 – 2534

กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)

- 2526 – 2527

รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด

- 2519 – 2525

ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)

- 2516 – 2518
- 2509 – 2515

ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด
วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy,
Chicago, Illinois, USA

•
•
•
•

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) 6,110,000 หุน ( 1.75% )
จํานวนปที่เปนกรรมการ
13 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
กรรมการบริษัท
ตําแหนงในกิจการอื่น กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6
ครั้ง
เขารวมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง
เขารวมประชุม

6
-

ครั้ง
ครั้ง

เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนที่ 2/3 )

ประวัติของบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

• ชื่อ

นางสิริมา

• ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

• อายุ

52 ป

• สัญชาติ

ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง

9 พฤษภาคม 2544

เอี่ยมสกุลรัตน

• คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
• ประสบการณการทํางาน
- 2544 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

- 2545 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด

- 2532 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด

- 2532 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

•
•
•
•

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) 33,067,520 หุน (10.02%)
จํานวนปที่เปนกรรมการ
13 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
กรรมการบริษัท
ตําแหนงในกิจการอื่น กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6
ครั้ง
เขารวมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง
เขารวมประชุม

6
-

ครั้ง
ครั้ง

เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนที่ 3/3 )

ประวัติของบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

• ชื่อ

ดร.โสตถิธร

• ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

• อายุ

52 ป

• สัญชาติ

ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง

10 ตุลาคม 2555

มัลลิกะมาส

• คุณวุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประวัตกิ ารฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 102/2013
• ประสบการณการทํางาน

•
•
•
•
•

- 2555 – ปจจุบัน
- 2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2549 – 2552

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2546 – 2549

รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2542 – 2546
- 2535 – 2541

ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ

- 2537 – 2538

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผูแทนราษฎร

สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) - ไมมกี ารถือหุนในบริษัท จํานวนปที่เปนกรรมการ
2 ป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ตําแหนงในกิจการอื่น ไมมี การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6
ครั้ง
เขารวมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5
ครั้ง
เขารวมประชุม

6
5

ครั้ง
ครั้ง

เอกสารแนบทายหมายเลข 4

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน
เกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบทายหมายเลข 5 (สวนที่ 1/2)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
• ชื่อกรรมการ

ดร.ถกล

• ตําแหนงปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

• อายุ

69 ป

• สัญชาติ

ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง

10 ตุลาคม 2555

• ที่อยูติดตอ

27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ

นันธิราภากร

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558)
• จํานวนปที่เปนกรรมการ

- ไมมกี ารถือหุนในบริษัท -

2 ป

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจําป 2557 หัวขอ คณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบทายหมายเลข 5 (สวนที่ 2/2)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
• ชื่อกรรมการ

ดร.โสตถิธร

• ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

• อายุ

52 ป

• สัญชาติ

ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตัง้

10 ตุลาคม 2555

• ที่อยูติดตอ

75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ

มัลลิกะมาส

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558)
• จํานวนปที่เปนกรรมการ

- ไมมกี ารถือหุนในบริษัท -

2 ป

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจําป 2557 หัวขอ คณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบทายหมายเลข

6

ขอบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน)
1. การประชุมผูถือหุน
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ปบัญชีของบริษัท
ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผู
ถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตอง
โฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
2. องคประชุม
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค
ประชุม
ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสียง
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณี
อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว
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4. เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลนั้นทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับวันแตวันที่มีมติเชนวานั้น
ขอ 45. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น ตามที่เห็น
วาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได
5. คณะกรรมการ
ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ขอ 51. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้น
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ
ขอ 52. ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน ของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้
1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทไดจัดสงมาใหเพียงแบบเดียวเทานั้น
2. สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
ตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุ
ไวในหนังสือมอบฉันทะ
3. ผูถือหุน สามารถระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะไดสูงสุด 3 ราย แตสามารถเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถือหุนไดเพียงรายเดียวเทานั้น และไมสามารถแบงแยกจํานวนใหผู รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได
4. สงแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะคืนบริษัท โดยติดตอ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ (เลขานุการบริษัท) ณ
อาคารสํานักงาน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2203 0868-9 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่ม
ประชุม

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
•

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป ณ หองธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 12.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง
1. วาระทั่วไป
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่ง
เสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่งระหวาง เห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- ผูรับมอบฉันทะ จะตองออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ 1.1 เทานั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไมเปนไป
ตามที่ระบุไวใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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- ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดให
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
1) ประธานที่ประชุม เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ
กอนเริ่มการประชุม
2) ประธานที่ประชุม เปนผูเสนอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามทีละวาระเพื่อใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
3) หลังจากที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบรอยแลว จะทําการนับคะแนน และแจง
ผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ไดลงมติในแตละวาระแลว
มติของที่ประชุมผูถือหุน
• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก เปนมติของที่ประชุม
•

กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามกฎหมาย
หรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุม จะแจงในที่ประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ
ดังกลาว
1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือ
หุนนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
การประชุมผูถือหุน ของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่)
- แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
1.2 กรณีมอบฉันทะ
- แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
2. นิติบุคคล
2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง
- แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และออกใหไมเกิน 3 เดือน
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
- แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ที่
รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และออกใหไมเกิน 3 เดือน
2.3 กรณีก ารมอบฉัน ทะของผู ถือหุน ที่เป นผูลงทุนต างประเทศ และแต งตั้ง ใหคั สโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน
- เตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล ขอ 2.1 หรือ 2.2
- กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ มอบให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ตองสงหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
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บริษ ัท ไฟร์วค
ิ เตอร์ จําก ัด (มหาชน)
FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Fire Victor Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
holding the total number of
shares
หุ้นสามัญ
หุ้น
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

shares

หุ้น

shares

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
การประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2558
The 2015 Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
Fire Victor Public Company Limited
วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
Friday, April 24, 2015 at 14.00 hrs.
ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 1 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
at Tarathep Hall, 1st Floor, Tarathep Building, Chaophya Park Hotel Bangkok.247 Ratchadapisek Road,Dindeang District,Bangkok 10400

ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We
am/are a shareholder or proxy holder of
บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     
Fire Victor Public Company Limited whose identification number is
ได้ มาเข้ าร่วมการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting.
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เข้ าประชุม
Sign
Attendant
(…………………………………..……….)

เพื่อ ความสะดวกในการลงทะเบีย น ผู้ถ อื หุ้น หรือ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะที่จ ะมาประชุม
โปรดนําเอกสารฉบับ นีม้ าแสดงต่ อ พนัก งานลงทะเบีย นในวัน ประชุม ด้ วย
To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to
bring this registration form to our staff at the meeting.

เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 10
Annex 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

(แบบทีกาํ หนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B

เขียนที$ .......................................................................
Written at

วันที$ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ...................
Date

(1)

(2)

Month

Year

ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………..

สัญชาติ............................................................................ .

อยู่บ้านเลขที$........................

ถนน......................................................

ตําบล/แขวง........................................................................

Address

Road

Tambol / Khwaeng

I/We

Nationality

อําเภอ / เขต.................................................

จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์...........................................

Amphur / Khet

Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของ

Postal Code

บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)

being a shareholder of Fire Victor Public Company Limited

3)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Z Zนรวม.................................
holding the total amount of

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..............................
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี Z
votes as follows:

หุ้นสามัญ........................................................
Ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ......................................................
preference share

หุ้น
shares
หุ้น
shares

เสียง
votes
เสียง
votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................
and have the right to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้ เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 5)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 5)

ดร.ถกล นันธิราภากร
69 ปี
27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2
1. ชื$อ .................................................................................................อายุ
..............
อยู่บ้านเลขที$ .............................................
Name
age
years, residing at
ประเวศ
ประเวศ
ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ...............................
………........
Road

Tambol/Khwaeng
กรุ
ง
เทพมหานคร
จังหวัด ...............................................................................................
Province

Amphur/Khet
10250
รหัสไปรษณีย์ ..............................................หรื อ
Postal Code
or

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
52 ปี
75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่ อ)
2. ชื$อ .................................................................................................อายุ
..............
อยู่บ้านเลขที$ .............................................
Name
age
years, residing at
คลองตั
น
เหนื
อ
วัฒนา
ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ...............................
………........
Road

Tambol/Khwaeng
กรุ
ง
เทพมหานคร
จังหวัด ...............................................................................................
Province

Amphur/Khet
10110
รหัสไปรษณีย์ ..............................................หรื อ
Postal Code
or

3. ชื$อ .................................................................................................อายุ .............. ปี
อยู่บ้านเลขที$ ...........................................
Name
age
years, residing at
ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................
Province
Postal Code
บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
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คนใดคนหนึง$ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื$อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวัน
ศุกร์ ที$ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชันZ 1 โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค กรุ งเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที$
จะพึงเลื$อนไปในวัน เวลา และสถานที$อื$นด้ วย
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2015
at 14.00 hours. at Tarathep Hall, Tarathep Building, 1st Floor, Chaophya Park Hotel, Bangkok, No.247 Ratchadapisek Road, Dindeang District, Bangkok
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4)
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังZ นี Z ดังนี Z
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังZ ที$ 1/2557
Agenda Item 1 To consider and adopt minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 2
รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014
วาระที 3
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ Zนสุด ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557
Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of income for the year ended 31 December
2014
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 4
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการกําหนดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557
Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for operating results of 2014
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 5
พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการเข้
Z
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระ
Agenda Item 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 6
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื$ อง สําหรับปี 2558
Agenda Item 6 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 7
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังและกํ
Z
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
Agenda Item 7 To consider and approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วาระที 8
พิจารณาเรื$ องอื$นๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 8 Other matters (If any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
(5)

(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที$ไม่เป็ นไปตามที$ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี Z ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
Z ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by
myself/ourselves in the position of shareholder.
ในกรณีที$ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที$ที$ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื$ อง
ใดนอกเหนือจากเรื$ องที$ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที$มีการแก้ ไขเปลี$ยนแปลงหรื อเพิ$มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที$ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที$ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที$ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to
be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
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หมายเหตุ/Remarks
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที$มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื$อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares
to many proxies for splitting votes.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
Z
อกตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.
กรณีที$มีวาระที$จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที$ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ$มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
ผู้ท ีมาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม` าแสดงต่ อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Fire Victor Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 วันศุกร์ ที$ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชันZ 1 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค
กรุ งเทพ เลขที$ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที$จะพึงเลื$อนไปในวัน เวลาและสถานที$อื$นด้ วย
For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2015 at 14.00 hours. at Tarathep Hall, Tarathep Building, 1st Floor,
Chaophya Park Hotel, Bangkok, No. 247 Ratchadapisek Road, Dindeang District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be
adjourned.

วาระที ………………….
เรื อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วาระที ………………….
เรื อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วาระที ………………….
เรื อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วาระที ………………….
เรื อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที$เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื$อ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(........................................................)
วันที$/Date……………………………..

ลงชื$อ/Signed………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................)
วันที$/Date……………………………..

บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบทายหมายเลข 11
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป
ของ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
เรียน เลขานุการบริษัท
เนื่องดวย บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจําป 2557 ในรูปแบบของ
CD-ROM 2 ภาษา และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
ขาพเจา..................................................... นามสกุล...............................................................
หมายเลขโทรศัพทติดตอ ........................................... E-mail ...............................................................
มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกันกับใน
CD-ROM โดยระบุที่อยูในการจัดสงเอกสารตามความประสงค ดังนี้
 ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
 ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูดานลางนี้
ที่อยูเลขที่...................หมู.........ซอย.......................................หมูบาน.........................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.......................................................
โดยไดนําสงแบบฟอรมนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-1504 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึง
เลขานุการบริษัทที่ prawonwan@firevictor.co.th เพื่อใหทางบริษัทฯ ไดจัดดําเนินการสงตามประสงค
ตอไป
ลงชื่อ .............................................. ผูถือหุน
ลงวันที่..............................................

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําโปรดติดตอ : นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ โทรศัพท 0-2203-0868-9 ตอ 311
หรือ

นายปุณศิวัศม

เทพทัย

โทรศัพท 0-2203-0868-9 ตอ 445
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