
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถือหุน 

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   

โปรดนําแบบใบลงทะเบียนซ่ึงพิมพ Barcode มาในวันประชุม 



สารบญั 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

เอกสารแนบท้าย           
            หน้า 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 7 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี  19 กนัยายน 2557 (สําหรับวาระท่ี 1)  

2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่ง เอกสารแนบ 3 

แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 4 

5. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็น เอกสารแนบ 5 

ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญั เอกสารแนบ 6 

ผู้ ถือหุ้น 

7. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียน  การแสดง เอกสารแนบ 7 

หลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีง 

ลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารแนบ 8 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี Barcode 

10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข เอกสารแนบ 10 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี (ในแบบรูปเลม่) เอกสารแนบ 11 

12. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ เอกสารแนบ 12 
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วนัที
  4  เมษายน  พ.ศ. 2558 

เรื
อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั  ไฟรว์คิเตอร ์ จาํกดั (มหาชน) ไดม้มีตเิมื
อวนัที
  27  กมุภาพนัธ ์ 2558  

ใหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558  ในวนัที
  24  เมษายน  2558  เวลา  14.00 น. เป็นตน้ไป  ณ 

หอ้งธาราเทพ  อาคารธาราเทพ ชั <น 1 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพฯ  เลขที
  247  ถ.รชัดาภเิษก  แขวง

ดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของ

คณะกรรมการ ดงัต่อไปนี< 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั "งที� 1/2557   
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บรษิทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั <งที
 1/2557 ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
 19  กนัยายน 2557  ซึ
ง
ได้มกีารจดัทํารายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที
กฎหมาย
กาํหนด โดยมสีาํเนารายงานการประชมุตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถกูตอ้งและสมควรเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  
ครั <งที
 1/2557 ซึ
งประชมุเมื
อวนัที
 19 กนัยายน  2557 

คะแนนเสียงเพื�อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

  

วาระที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ รายงานกจิการของบรษิทั 
ดงัรายละเอยีดที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 ในรปูแบบ 
CD-ROM ที
จดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุนี<  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั 
ในรอบปี 2557 ดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพื�อลงมติ 
ในวาระนี< เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัเกี
ยวกบักจิการของบรษิทัในรอบปี 2557 
เพื
อทราบเทา่นั <น  จงึมไิดม้กีารลงมต ิ
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2557  สิ"นสุด ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม  2557 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สิ<นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 (ที
ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2) นั <น ได้จดัทําขึ<นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และไดผ้า่น 

1. การตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
2. การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ   3.  การพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั  แลว้ 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ
และงบกาํไรขาดทนุ  สิ<นสดุ ณ วนัที
  31  ธนัวาคม  2557  ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 

 คะแนนเสียงเพื�อลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

วาระที� 4 
 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2557 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2557 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินจํานวน 
60,605,193.59 บาท (หกสบิลา้นหกแสนหา้พนัหนึ
งรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิเกา้สตางค)์  และ 
บรษิัทได้จดัสรรกําไรประจําปี 2557  ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3,030,259.68 
บาท (สามลา้นสามหมื
นสองรอ้ยหา้สบิเกา้บาทหกสบิแปดสตางค)์ ครบรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธ ิ
ตามที
กฎหมายกาํหนดแลว้ จงึไมม่กีารตั <งสาํรองเพิ
มในครั <งนี<  และบรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผล ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองบรษิัทในปีนั <นๆ  หลงัหกัเงนิสํารอง
ตามกฎหมายแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล
สาํหรบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จํานวน 350,000,000 หุ้น    
รวมเป็นเงนิ 52,500,000 (หา้สบิสองลา้นหา้แสน) บาท ทั !งนี! บรษิทัไดจ้ดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี 2557  
ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 3,030,259.68 บาท (สามลา้นสามหมื1นสองรอ้ยหา้สบิเกา้บาท
หกสิบแปดสตางค์) ครบร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิแล้ว จึงไม่มีการตั !งสํารองเพิ1ม ในครั !งนี!  
คณะกรรมการบรษิทั จงึเสนอใหก้าํหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธริบัเงนิปนัผล ในวนัพฤหสับดทีี
 
7 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีด
สมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที
 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวันศุกร์ที
 22  
พฤษภาคม 2558 (การใหส้ทิธดิงักล่าว ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื
องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากที

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ซึ
งจะจดัการประชมุในวนัศกุรท์ี
 24 เมษายน 2558) 
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คะแนนเสียงเพื�อลงมติ ให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
  

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั "งกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการที�ต้องออกตาม
วาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที
 17  กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั <ง  
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ
งในสาม (1/3) โดยอตัรา  ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที
สุดกบัสว่นหนึ
งในสาม 
(1/3)”  ซึ
งปจัจุบนับรษิัทมกีรรมการทั <งสิ<น 7 คน โดยในปี 2558 มกีรรมการที
ออกตามวาระ
จาํนวน  3  ทา่น ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นําเสนอชื
อบุคคลที
มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื
อรบัการ
แต่งตั <งเป็นกรรมการ ภายในวนัที
 31 ธนัวาคม 2557  ปรากฏว่า ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดนําเสนอชื
อ
บุคคลเพื
อรบัการพจิารณาเลอืกตั <งเป็นกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั <ง  

1. นายภาคภูม ิ  ว่องไพฑรูย ์
2. นางสริมิา       เอี
ยมสกุลรตัน์ 
3. นายโสตถธิร   มลัลกิะมาส 

ซึ
งเป็นกรรมการที
ตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ
ง 

คะแนนเสียงเพื�อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรื�อง สาํหรบั
ปี 2558  
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เพื
อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที
 30 โดยบรษิทัมนีโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผูท้าํหน้าที
พจิารณา กลั 
นกรองการสรรหากรรมการ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท  โดยคํานึงถึงภาระหน้าที
 ความรบัผิดชอบที
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผล
ประกอบการ และการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึ
งเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัอื
นที
มี
ขนาดและประเภทอตุสาหกรรมใกลเ้คยีงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนสาํหรบั
ปี 2558 ซึ
งประกอบดว้ย ค่าเบี<ยประชุมกรรมการของคณะกรรมการบรษิทัที
ไม่ไดเ้ป็นพนักงาน
ของบรษิทั  และคณะกรรมการตรวจสอบ และพจิารณาอนุมตัเิงนิโบนสัแกค่ณะกรรมการบรษิทั
ทกุทา่นเทา่กนั ดงันี< 
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สรปุการพจิารณาอนุมตัเิทยีบกบัปีที
ผา่นมา  
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี  2558 ปี  2557 

1. เงนิโบนสัคณะกรรมการบรษิทั 15% ของกาํไรสทุธสิว่น
ที
เกนิกว่ากาํไรสทุธิ
สงูสดุในอดตีที
ผา่นมา 

1,515,129 บาท 
(โดยใชอ้ตัรา 2.5% 
ของกาํไรสทุธ)ิ 

2. คา่เบี<ยประชมุกรรมการ   
 - ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 บาท/ครั <ง 15,000 บาท/ครั <ง 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั <ง 15,000 บาท/ครั <ง 
 - กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั <ง 10,000 บาท/ครั <ง 

ทั <งนี< ค่าเบี<ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 กรรมการที
มสีทิธไิด้รบั ได้แก่ กรรมการที
ไม่ได้เป็น
พนกังานของบรษิทั 

คะแนนเสียงเพื�อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ
งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั "งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2558  
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เพื
อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที
 51 และ 52  ซึ
งกําหนดใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจาํปี แต่งตั <งผูส้อบบญัชทีกุปี โดยที
ประชมุผูถ้อืหุน้อาจเลอืกผูส้อบบญัชผีูซ้ึ
งออกไปนั <น กลบั
เขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้และใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้กาํหนดคา่ตอบแทนที
ผูส้อบบญัชคีวรไดร้บั 

ที
ประชุมผูถ้ือหุน้ได้มมีติในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั <งที
 1/2557 เมื
อวนัที
 19 กนัยายน 
2557  แต่งตั <งผูส้อบบญัชจีากบรษิัท พวี ีออดทิ จํากดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชใีนปี 2557 โดย
ผูส้อบบญัช ีประกอบดว้ย 

1. นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  4917 

2. นายบรรจง พชิญประสาธน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  7147 

3. นายเทดิทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  3787 

4. นายไกรสทิธิ ? ศลิปมงคลกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  9429 

โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวคนหนึ
งคนใด เป็นผูล้งลายมอืชื
อในรายงานการตรวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิทั ประจาํปี 2557  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ี

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั <งผูส้อบบญัชจีาก  บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี
ในปี 2558 อีกหนึ
งปีหลังจากที
เป็นผู้สอบบัญชีให้บรษิัทมาแล้ว 3 ปี ตั <งแต่ปี 2555 จนถึง
ปจัจุบนั เนื
องจากผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั พวี ีออดทิ จํากดั  ไดป้ฏบิตัหิน้าที
อย่างเหมาะสมและ
ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ใหญ่แต่อย่างใด  โดยมคีวามเป็นอสิระ
ต่อการทําหน้าที
  จึงเสนอให้ที
ประชุมแต่งตั <งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จํากดั ซึ
ง
ประกอบดว้ย 
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1. นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  4917 

2. นายบรรจง พชิญประสาธน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  7147 

3. นายเทดิทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  3787 

4. นายไกรสทิธิ ? ศลิปมงคลกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที1  9429 

โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวคนหนึ
งคนใด เป็นผูล้งลายมอืชื
อในรายงานการตรวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิัท ประจําปี 2558  และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั <งแต่ไตรมาส 1 ถงึ 3 ของปีนี<  
สรปุการพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชเีทยีบกบัปีที
ผา่นมา 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี  2558 ปี  2557 
ค่าสอบบญัชี   

 -  ประจาํปี 400,000 บาท/ปี 420,000 บาท/ปี 

 -  รายไตรมาส 200,000 บาท/ไตรมาส 160,000 บาท/ไตรมาส 

 รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 1,000,000 บาท/ปี 900,000 บาท/ปี 

ทั <งนี< บรษิทัไมม่บีรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่มที
ตอ้งมกีารตรวจสอบ 

คะแนนเสียงเพื�อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 บรษิทั ไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื
อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระอื
นๆ ต่อที
ประชุมผู้

ถอืหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที
กําหนดไว้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอ

วาระอื
นๆ มายงับรษิทั ทั <งนี< การเสนอเรื
องอื
นๆ นั <น จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นกฎหมายดว้ย   

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดวนับันทึกรายชื
อผู้ถือหุ้นที
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี  2558  เป็นวนัจนัทรท์ี
 16  มนีาคม 2558 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื
อตาม มาตรา 225 

ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์  โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัองัคารที
 17 มนีาคม 2558 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที
 24 

เมษายน 2558  และโปรดนําหลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้ร่วมประชุม รวมทั <งแบบใบลงทะเบยีนที
ม ีBarcode 

(เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 8 และ 9) มาดว้ย  หากท่านมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะใหผู้อ้ ื
นไปประชุมและ

ออกเสยีงแทน  โปรดลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 10) ที
แนบมาพรอ้มนี< 

และยื
นต่อบรษิทัก่อนเขา้รว่มประชุม เพื
อความสะดวกในการตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ และใหก้ารลงทะเบยีน

แลว้เสรจ็และสามารถเริ
มการประชมุไดต้ามกาํหนด ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ไปสถานที
ประชมุเรว็ขึ<น 

ทั <งนี<  บรษิทัมนีโยบายยกเวน้การมอบของชาํร่วยแก่ผูถ้อืหุน้ในทกุกรณี เพื
อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินการ

ตามนโยบาย พรบ.หลกัทรพัยฯ์ อกีแนวทางหนึ
ง  
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หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทไปประชุมและออกเสยีงแทน  

บรษิัทได้กําหนดให้ ดร.ถกล  นันธริาภากร หรอื ดร.โสตถธิร   มลัลิกะมาส กรรมการอสิระ เป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ (ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 และ 5)  โปรดลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที
ไดแ้นบมาพรอ้มนี<  และ

สง่คนืบรษิทัเพื
อใหถ้งึบรษิทักอ่นวนัประชมุ 1 วนั 

สาํหรบัผูถ้อืหุ้นที
ประสงค์จะรบัรายงานประจําปีเป็นรูปเล่ม  สามารถติดต่อที
 เลขานุการบรษิัท  

โทรศพัท ์02-203-0868-9  ต่อ 311 หรอื ระบุในแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี (เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 

11)   ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทางโทรสารหมายเลข 02-203-1504 หรือทางจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสถ์งึเลขานุการบรษิทัที
  prawonwan@firevictor.co.th  เพื
อจดัสง่ใหท้า่นตามประสงคต่์อไป 

 

ขอแสดงความนบัถอื  

 

 

        นายภาคภมู ิว่องไพฑรูย ์

          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2557 

ของ 

บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 3/2 ของบริษัท เลขท่ี 19/7-8 

ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 ซอย 8  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุม  แจงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุน

เขารวมประชุมดวยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 8 ราย รวมท้ังสิ้น 35 ราย  นับจํานวนหุนได 

129,528,740 หุน  คิดเปนรอยละ 99.64  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม

ตามขอบังคับของบริษัท ท่ีกําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนประกอบดวยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไม

นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการบริษัท (นางสาวปวรวรรณ  สายพันธุ) กลาว

แนะนําคณะกรรมการ ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการ

ประชุม 

 เลขานุการฯ ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ  ท่ีเขารวมประชุมดังนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย  ประธานกรรมการ 

2. นายวิรัฐ สุขชัย  กรรมการผูจัดการ 

3. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน  กรรมการ 

4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย  กรรมการ 
 

เลขานุการฯ ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดังนี้ 

ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน ในแตละวาระหลังจากท่ีประธานไดชี้แจงและตอบขอ

สงสัยแลว ผูถือหุน รวมท้ังผูรับมอบฉันทะ จะลงมติออกเสียง เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  โดยผู

ถือหุนทานใดออกเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหยกมือขึ้น และสงบัตรคะแนนใหเจาหนาท่ีของบริษัท 

เพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม  ผูถือหุนท่ีไมไดยกมือ หรือ ไมสงบัตรลงคะแนน รวมท้ังบัตรเสีย ให

ถือวาเปนการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยท้ังหมดตามท่ีเสนอ 

การลงมติใดๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

ยกเวนในวาระท่ี 3 ของท่ีประชุมครั้งนี้ ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง  ประธานจะแจงผลการลงคะแนน  โดยแจงจํานวน

คะแนนเสียง เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละของจํานวนหุนท้ังหมดของผู

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หนา 2 จาก 4 

 

จากนั้นประธานจึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนตามหนังสือ

เชิญประชุม เปนลําดับ 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด คร้ังที่ 1/2557 
 

 ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อ

วันท่ี 15  พฤษภาคม พ.ศ.2557   ตามท่ีไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว  
 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนมีขอ

ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด 

 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร 

จํากัด ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 15  พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

 มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไฟรวิคเตอร 

จํากัด คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ.2557  เปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียง

ดังน้ี 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 129,528,740 

2.  ไมเห็นดวย - 

3.  งดออกเสียง - 

รวมจํานวนผูออกเสียง 35 ราย 
 

วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท 
 

ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อเพิ่มสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัท โดยไมสงผล

กระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาท่ีตราไว 

หุนละ 1 (หนึ่ง) บาท เปนมูลคาหุน หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ดวยทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน จํานวน 175,000,000 (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลาน) บาท จะแบงเปนหุนได

จํานวน 350,000,000 (สามรอยหาสิบลาน) หุนโดยมีมูลคาหุนท่ีตราไว 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

ตอหุน 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

ปรากฏวาผูถือหุนไมมีขอซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ

อนุมัติ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิม       

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หน่ึง) บาท เปนมูลคาหุน หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)  อยางเปน

เอกฉันท  โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 
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หนา 3 จาก 4 

 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 129,528,740 

2.  ไมเห็นดวย - 

3.  งดออกเสียง - 

รวมจํานวนผูออกเสียง 35 ราย 

 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

มูลคาที่ตราไว 

ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว โดย

มีขอความ ดังนี้ 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน     175,000,000  บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลานบาท) 

    แบงออกเปน    350,000,000   หุน (สามรอยหาสิบลานหุน) 

    มูลคาหุนละ                       0.50  บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน  
    หุนสามัญ              350,000,000   หุน (สามรอยหาสิบลานหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ                         - หุน (-หุน)” 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาผูถือหุนไมมีขอ

ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว อยางเปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 129,528,740 

2.  ไมเห็นดวย - 

3.  งดออกเสียง - 

รวมจํานวนผูออกเสียง 35 ราย 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมดของบริษัทใหแกประชาชนทั่วไป

เปนคร้ังแรก (Initial Public Offering) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท 
 

ประธานชี้แจงตอท่ีประชุมวาสืบเนื่องจากวาระท่ี 2 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

มูลคาท่ีตราไว จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท  เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หา

สิบสตางค) จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

จํานวน 45,000,000 (สี่สิบหาลาน) หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท  และเสนอขายใหแก
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หนา 4 จาก 4 

 

ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุน เปนการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 90,000,000 (เกาสิบลาน) หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

(หาสิบสตางค) และเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมตํ่า

กวามูลคาท่ีตราไวของหุน 
 

ท้ังนี้ ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจในการ

จัดการ กําหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมดังกลาวใหแกประชาชน

ท่ัวไปเปนครั้งแรก 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนมีขอ

ซักถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนใด 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 45,000,000 (ส่ี

สิบหาลาน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หน่ึง) บาท  และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปคร้ัง

แรก (Initial Public Offering) ในราคาไมตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุน เปนการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุน จํานวน 90,000,000 (เกาสิบลาน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ

สตางค) และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) ในราคาไมตํ่า

กวามูลคาที่ตราไวของหุน และอนุมัติใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการจัดการ 

กําหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวใหแกประชาชน

ทั่วไปเปนคร้ังแรก อยางเปนเอกฉันท โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 
 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 129,528,740 

2.  ไมเห็นดวย - 

3.  งดออกเสียง - 

รวมจํานวนผูออกเสียง 35 ราย 
 

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนใด

นอกจากท่ีกําหนดไวหนังสือเชิญประชุมนั้น ผูถือหุนตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม  เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือ

ใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปดกลาวปดประชุมเวลา 10.45 น. 

 

        ............................................ ประธานในท่ีประชุม 

         (นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย)      

                   
   ............................................ เลขานุการบริษัท 

             (นางสาวปวรวรรณ  สายพันธุ) 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนท่ี 1/3 ) 

ประวัติของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหเขาดาํรงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตาํแหนงใหม 

• ชื่อ   นายภาคภมู ิ วองไพฑูรย 

• ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

• อายุ   74  ป 

• สัญชาติ  ไทย 

• วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 9  พฤษภาคม  2544 

• คุณวุฒิการศึกษา  

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology , U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A. 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน 42/2005 

• ประสบการณการทํางาน  

- 2545 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 

- 2544 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

- 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด 

- 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

- 2541 – 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

- 2535 – 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด  (มหาชน) 

- 2528 – 2534 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

- 2526 – 2527 รองผูจัดการท่ัวไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด 

- 2519 – 2525 ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

- 2516 – 2518 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด 

- 2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, 

Chicago, Illinois, USA 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันท่ี 27 ม.ค.2558) 6,110,000  หุน ( 1.75% ) 

• จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  13  ป 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ กรรมการบริษัท 

• ตําแหนงในกิจการอ่ืน  -   กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส  จํากัด 

   -   กรรมการบริหาร บริษัท  ชิลแมทช  จํากัด 

   -  กรรมการบริหาร บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง  จํากัด 

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6 ครั้ง เขารวมประชุม    6 ครั้ง 

-   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง เขารวมประชุม    - ครั้ง   



เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนท่ี 2/3 ) 

ประวัติของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหเขาดาํรงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตาํแหนงใหม  

• ชื่อ   นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรตัน 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

• อายุ   52  ป 

• สัญชาติ  ไทย 

• วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 9  พฤษภาคม  2544 

• 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 วันท่ี 27 ม.ค.2558) 33,067,520  หุน (10.02%)     

• จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  13  ป 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ กรรมการบริษัท 

• ตําแหนงในกิจการอ่ืน  -   กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส  จํากัด 

   -   กรรมการบริหาร บริษัท  ชิลแมทช  จํากัด 

   -  กรรมการบริหาร บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง  จํากัด 

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6 ครั้ง เขารวมประชุม   6 ครั้ง 

-   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง เขารวมประชุม   - ครั้ง   



เอกสารแนบทายหมายเลข 3 ( สวนท่ี 3/3 ) 

ประวัติของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหเขาดาํรงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตาํแหนงใหม  

• ชื่อ   ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

• อายุ   52  ป 

• สัญชาติ  ไทย 

• วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 10  ตุลาคม  2555 

• คุณวุฒิการศึกษา  

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  University of Wisconsin , U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  University of Wisconsin , U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน 102/2013 

• ประสบการณการทํางาน  

- 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

- 2555 – ปจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- 2549 – 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2546 – 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2542 – 2546 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2535 – 2541 ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ 

- 2537 – 2538 ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง  สภาผูแทนราษฎร 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันท่ี 27 ม.ค.2558) - ไมมกีารถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2  ป 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

• ตําแหนงในกิจการอ่ืน  -   ไมมี - 

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 

-   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5 ครั้ง เขารวมประชุม 5 ครั้ง   



เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ของบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บรษัิทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และ

บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน

ท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน

เกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 



เอกสารแนบทายหมายเลข  5 (สวนท่ี 1/2) 

 

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉนัทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2558 

ของ  บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) 

   

• ชื่อกรรมการ  ดร.ถกล    นันธิราภากร 

• ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

• อายุ   69  ป 

• สัญชาติ  ไทย 

• วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 10  ตุลาคม  2555 

• ท่ีอยูติดตอ  27   ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2   แขวงประเวศ    

    เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250    

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันท่ี 27 ม.ค.2558) - ไมมกีารถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2  ป 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจําป  2557  หัวขอ คณะกรรมการบริษัท 



เอกสารแนบทายหมายเลข  5 (สวนท่ี 2/2) 

 

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉนัทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2558 

ของ บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) 

   

• ชื่อกรรมการ  ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

• อายุ   52  ป 

• สัญชาติ  ไทย 

• วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 10  ตุลาคม  2555 

• ท่ีอยูติดตอ  75/1  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ)  แขวงคลองตันเหนือ 

    เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันท่ี 27 ม.ค.2558) - ไมมกีารถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2  ป 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจําป  2557   หัวขอ คณะกรรมการบริษัท 



  เอกสารแนบทายหมายเลข  6 

ขอบังคับของบริษทั 

(เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน) 

 

1. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบ

ปบัญชีของบริษัท 

ขอ 33.   ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชมุระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ี

เสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา  พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจาํกดัทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชมุดวย โดยจะตอง

โฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอกัน 

 

2. องคประชุม 

ขอ 34.   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม

เปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจําเปนตองครบองค

ประชุม 

ขอ 36.   ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได  ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

  
3. คะแนนเสียง 

ขอ 37.   ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน  ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน

เร่ืองใด  ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 38.   การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับน้ี หรือกรณี

อ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว 
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4. เงินปนผล และเงินสํารอง 

ขอ 43.   หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล  นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี

การจายเงินปนผลระหวางกาล  การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ

จายเงินปนผลน้ันทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน

หน่ึง (1) เดือนนับวันแตวันท่ีมีมติเชนวาน้ัน 

ขอ 45.   บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืน ตามท่ีเห็น

วาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

 
5. คณะกรรมการ 

ขอ 15.   ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  

ขอ 16.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา  

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ขอ 30.   บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก

บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือ

ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน

คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการ

ตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  

6.  การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ 51.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป  โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปน้ัน

กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52.  ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน   และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน 

การประชุมผูถือหุน   ของ   บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) 
 

 

   

 

ในกรณีท่ีผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง  สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่ีบริษัทไดจัดสงมาใหเพียงแบบเดียวเทาน้ัน   

2. สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง 

ตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อ  พรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตามท่ีบริษัทระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะ   

3. ผูถือหุน สามารถระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะไดสูงสุด  3 ราย  แตสามารถเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนผูถือหุนไดเพียงรายเดียวเทาน้ัน  และไมสามารถแบงแยกจํานวนใหผู รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได 

4. สงแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะคืนบริษัท  โดยติดตอ นางสาวปวรวรรณ  สายพันธุ  (เลขานุการบริษัท)  ณ  

อาคารสํานักงาน บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2203 0868-9  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 

หรือกอนเวลาเร่ิมการประชุมอยางนอย 1  ชั่วโมง  เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิม

ประชุม 

 

 

• บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 1  ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น. 

เปนตนไป  ณ  หองธาราเทพ  อาคารธาราเทพ ชั้น 1 เลขท่ี 247   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ   

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุมตามส่ิงท่ีสงมาดวย 12. 

 

 

หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

1. วาระท่ัวไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง  โดยนับหน่ึง

เสียงตอหน่ึงหุน  ซึ่งผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึงระหวาง  เห็นดวย  

ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  ท้ังน้ี ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผูรับมอบฉันทะ  จะตองออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ 1.1 เทาน้ัน  หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไมเปนไป

ตามท่ีระบุไวใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
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- ในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด  ผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ขอบังคับของบริษัท  ขอ 16.  กําหนดให 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ  เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง  การนับคะแนนเสียง และการแจงการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 

1) ประธานท่ีประชุม เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบ

กอนเร่ิมการประชุม 

2) ประธานท่ีประชุม เปนผูเสนอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระเพ่ือใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง 

3) หลังจากท่ีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ เรียบรอยแลว   จะทําการนับคะแนน และแจง

ผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ไดลงมติในแตละวาระแลว 

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  เปนมติของท่ีประชุม 

• กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามกฎหมาย

หรือขอบังคับน้ันกําหนด  โดยประธานในท่ีประชุม จะแจงในท่ีประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเร่ืองใดโดยเฉพาะ  หามมิใหออกเสียงในเร่ืองน้ัน  และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือ

หุนน้ัน  ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได  เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม   

การประชุมผูถือหุน   ของ   บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

   

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  

- บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบขับข่ี) 

- แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

1.2 กรณีมอบฉันทะ  

- แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับข่ีของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

2. นิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง 

- แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

และออกใหไมเกิน 3 เดือน  

2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 

- แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีมี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ท่ี

รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

และออกใหไมเกิน 3 เดือน  

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

- เตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล  ขอ 2.1  หรือ  2.2 

- กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ มอบให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ตองสงหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 

หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม 



  

                                                บรษิทั ไฟรว์คิเตอร ์จาํกดั (มหาชน)    
FIRE VICTOR  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          
Shareholder’s Registration No.  
 

                              
                                  

    
 
         ข้าพเจ้า                      

I/We                                                                                                                                                             
อยู่บ้านเลขท่ี                
Address                  

               
 
 
 
 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 am/are a shareholder of Fire Victor Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม       หุ้น                                                                                                                                                      
holding the total number of         shares  

หุ้นสามัญ               หุ้น   
ordinary share          shares   
หุ้นบุริมสิทธิ             หุ้น   

 Preferred share          shares                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สัญชาติ 
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบยีน 

Registration Form 
 

การประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2558 
The 2015 Annual General Meeting of Shareholders   

 
บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Fire Victor Public Company Limited 
 

วนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน  2558 เวลา 14.00 น.  
Friday, April 24, 2015 at 14.00 hrs.  

 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 1 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

at Tarathep Hall, 1st Floor, Tarathep  Building, Chaophya Park Hotel Bangkok.247 Ratchadapisek Road,Dindeang District,Bangkok 10400 
 

ข้าพเจ้า ......................................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
I/We        am/are a shareholder or proxy holder of 
บริษัท ไฟร์วคิเตอร์  จํากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน       
Fire Victor  Public Company Limited whose identification number is 
ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting. 
 

ลงช่ือ ..............................................................  ผู้ เข้าประชมุ 
     Sign                                                                  Attendant 
                                 (…………………………………..……….) 

เพ ื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืห ุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม   
โปรดนําเอกสารฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

   To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to 
bring this registration form to our staff at the meeting. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนที$ ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัที$ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 

            I/We Nationality   

 อยู่บ้านเลขที$........................      ถนน......................................................       ตําบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of  Fire Victor Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี Z 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

  

3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 5)  

 
         
         1.   ชื$อ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขที$ ............................................. 
                                Name                                                                                             age              years,   residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code        or 
         
         2.   ชื$อ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขที$ ............................................. 
                                Name                                                                                             age              years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 
         3.   ชื$อ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขที$ ........................................... 
                                Name                                                                                             age              years,   residing at 
ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code       

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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ดร.ถกล  นันธิราภากร 69 27  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 

ประเวศ ประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

ดร.โสตถธิร  มัลลิกะมาส 52 75/1 ซอยสุขุมวทิ 55 (ทองหล่อ) 

คลองตันเหนือ วัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 



 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)   Page 2 of 6 

  คนใดคนหนึ$งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื$อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนั
ศกุร์ที$ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั Zน 1  โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร หรือที$
จะพงึเลื$อนไปในวนั เวลา และสถานที$อื$นด้วย 
 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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Zงนี Z ดงันี Z  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Zงที$ 1/2557 
 Agenda Item 1 To consider and adopt minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

     วาระที�   2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  
 Agenda Item 2  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014 
 

  วาระที� 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2557 สิ Zนสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการกําหนดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 
  Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for operating results of 2014  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  5 พิจารณาอนมุตักิารเลือกตั Zงกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระ 
  Agenda Item 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  6 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื$อง สําหรับปี 2558 
  Agenda Item 6 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 2015   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  7 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตั Zงและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 
  Agenda Item 7 To consider and approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2015  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

 วาระที�  8 พิจารณาเรื$องอื$นๆ (ถ้ามี) 
 Agenda Item 8 Other matters (If any)    

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �  เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที$ไม่เป็นไปตามที$ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี Z ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Zนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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. 

(6) ในกรณีที$ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที$ที$ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื$อง
ใดนอกเหนือจากเรื$องที$ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที$มีการแก้ไขเปลี$ยนแปลงหรือเพิ$มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
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$ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที$ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที$ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 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 ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                              ( ...............................................................) 
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หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นที$มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื$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. 

2.  วาระเลือกตั Zงกรรมการสามารถเลือกตั Zงกรรมการทั Zงชดุหรือเลือกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีที$มีวาระที$จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที$ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ$มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
  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. 

 ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม̀าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Fire Victor  Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  วนัศกุร์ที$ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ  อาคารธาราเทพ ชั Zน 1  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพ เลขที$ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือที$จะพงึเลื$อนไปในวนั เวลาและสถานที$อื$นด้วย 

  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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระที�  …………………. เรื�อง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระที�  …………………. เรื�อง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระที�  …………………. เรื�อง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที$เหน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงชื$อ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัที$/Date……………………………..                                                                                                    
 
 
 ลงชื$อ/Signed………………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วนัที$/Date…………………………….. 
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Annex  11 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 

ของ 

บริษัท  ไฟรวิคเตอร  จํากัด (มหาชน) 

 

เรียน เลขานุการบริษัท 

 เนื่องดวย บริษัทฯ  ไดจัดทํารายงานประจําป (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจําป  2557  ในรูปแบบของ 

CD-ROM  2  ภาษา และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแลว 

 ขาพเจา..................................................... นามสกุล............................................................... 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ ........................................... E-mail ...............................................................

มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557  ในแบบรูปเลม (ภาษาไทย)  ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกันกับใน 

CD-ROM  โดยระบุที่อยูในการจัดสงเอกสารตามความประสงค ดังน้ี     

 

  ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

 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 

       ลงวันท่ี..............................................  

 

 

 

 

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

     หรือ     นายปุณศิวัศม   เทพทัย     โทรศัพท  0-2203-0868-9  ตอ  445 

mailto:prawonwan@firevictor.co.th
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