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วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษทั 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีมติเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  ให้    
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวันที่ 29 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาต  ชั้น 3  
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ  เลขที่  92  ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320  โดยมีระเบียบวาระการประชมุพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าป ี2558   
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  ซึ่งได้มีการจัดท า
รายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงาน
การประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24  เมษายน  2558 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วาระที่ 3 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานกิจการของบริษัท ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2558 ดังกล่าว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ
ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อทราบ
เท่านั้น  จึงมิได้มีการลงมติ 
 
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2558  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 112  และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. 
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท   
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สอบทานงบการเงิน 
ประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ        
ส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ 
วันที่  31  ธันวาคม  2558  ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงิน 
ประจ าปี 2558) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
การจัดสรรก าไร และการก าหนดจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ที่ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและ    
การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558  ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  46,203,145.74 
บาท (ส่ีสิบหกล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น 

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และส ารองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 350,000,000 หุ้น รวม
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งส้ิน 35,000,000 (สามสิบห้าล้าน) บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

ส าหรับก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จ านวน  5,191,072.17  บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์)  บริษัทได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี        
เป็นจ านวนเงิน 2,310,157.29 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จ านวนเงิน  35,000,000 (สามสิบห้าล้าน) บาท จึงคงเหลือก าไร
สะสมยังไม่จัดสรรยกไป 11,650,693.23 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสาม
สตางค์) 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
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คณะกรรมการ จึงเสนอให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 
2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 
13  พฤษภาคม  2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท์ี่  27  พฤษภาคม  2559 (การให้สิทธิดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอน  เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ซึ่งจะจัด   
การประชุมในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559) 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 
ปี  2558  
(ปีที่เสนอ) 

ปี  2557 ปี  2556 

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - - - 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.25 9.41 

เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.10 0.15 15.23 

หุ้นปันผล (บาท/หุ้น) - - - 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 76.92 60.0 161.85 

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 10 

จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น) 350,000,000 350,000,000 6,500,000 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 17  ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงทีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)”  ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 7 
คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน  3  ท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย น าเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นได้น าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 จ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการ โดยการ
พิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
พบว่า  ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลแก่ผู้เสนอ  
เพื่อทราบผ่านทาง E-mail หลังการประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 
1. นายวิรัฐ         สุขชัย 
2. นางวลีรัตน์     เชื้อบุญชัย 
3. นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์ 

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ส าหรับปี 2559  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30  โดยบริษัทมีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้    
ท าหน้าที่พิจารณา กล่ันกรองการสรรหากรรมการและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  โดยค านึงถึง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ส าหรับปี 2559   
ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัททุกท่านเท่ากัน ดังนี ้

สรุปการพิจารณาอนุมัติเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี  2559 
(ปีที่เสนอ) 

ปี  2558 

1. เงินโบนัสคณะกรรมการ กรรมการบริษัททุกท่านรวมกัน
ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

- 

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

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2559 กรรมการที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ
บริษัท 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52  ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น  กลับเข้ารับต าแหน่งอีก 
ก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 บริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เน่ืองจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ใหญ่แต่อย่างใด  โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
ตรงกันว่า ผู้สอบบัญชี  ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ มีส่วนส าคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่
กิจการเปิดเผย และได้ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เห็นสมควรให้มีการเปล่ียนแปลง ผู้สอบบัญชีในปี 
2559  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีมากขึ้น  โดยการคัดเลือกจาก
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ จ านวน 2 ราย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้ 
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1.  ชื่อเสียงและการยอมรับของส านักงานสอบบัญชี   โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2.  ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี 
3.  คุณภาพของงานสอบบัญชี 
4.  ความรู้  ความช านาญของผู้สอบบัญชี 
5.  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
6.  การให้บริการอื่น และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม         
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น            
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559  เนื่องจากผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว  ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด  โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง       
มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายชวาลา     เทียนประเสริฐกิจ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4301 
2. ดร. ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3356 
3. นายชูพงษ์     สุรชตูิกาล               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4325 
4. นางนิสากร    ทรงมณี                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5035 

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  ประจ า 
ปี  2559  และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ของบริษัท ประจ าปี 2559 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว  ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี  2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

บ.ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จก. 

บ. พีวี ออดิท จก. 

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)   
 -  ประจ าปี (บาท/ปี) 610,000 400,000 
 -  รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส) 220,000 200,000 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 0 0 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี) 1,270,000 1,000,000 

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม  ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ มายังบริษัท 
ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ น้ัน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย   
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คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2559  
เป็นวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ  โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  
และโปรดน าหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7  รวมทั้งแบบใบลงทะเบียนที่
มี Barcode (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) มาด้วย 

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน  โปรดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามก าหนด ขอให้
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถงึสถานที่ประชุมเร็วขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายยกเว้นการมอบของช าร่วยใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นใน
ทุกกรณี เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ อีกแนวทางหนึ่ง  

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
บริษัทได้ก าหนดให้ ดร.ถกล  นันธิราภากร หรือ ดร.โสตถิธร   มัลลิกะมาส  กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตาม
เอกสารแนบท้าย 3 และ 4)  โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งคืน
บริษัทเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2558 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)  สามารถติดต่อที่ 
ผู้ จัดการฝ่ายการเงิน   โทรศัพท์  02 -203-0868 -9  ต่อ 449 หรือ ระบุ ในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
(เอกสารแนบท้าย 8)   ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030  หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ที่  montakarn@firevictor.co.th  เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

         ดร.ถกล   นันธิราภากร 

          ประธานกรรมการ 

mailto:montakarn@firevictor.co.th
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 ชื่อ  นายวิรัฐ   สุขชัย 
 ต าแหน่งปัจจบุัน  กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /  

    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 อาย ุ  50  ปี 

 สัญชาติ  ไทย 

 วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  25  พฤศจิกายน  2555 

 คุณวุฒิการศึกษา  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 ประวัติการฝึกอบรม  

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012 
2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2005 
3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 
4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015 
5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015 

 

 ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2544 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟรว์ิคเตอร์ จ ากัด 

2540 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายขาย   บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริง่ จ ากัด 

2538 - 2539 รองผู้จัดการฝ่ายขาย   บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด 

 
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558)  86,190,000 หุ้น (24.63%) 

 จ านวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท  1 วาระ (3  ปี :  25 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน) 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  กรรมการบริษัท 

 การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558 
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม    4 ครั้ง 
   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง เข้าร่วมประชุม    - ครั้ง 
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 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  -ไม่มี-   

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-  

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี- 

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 ชื่อ  นางวลีรัตน์   เชื้อบญุชยั 
 ต าแหน่งปัจจบุัน  กรรมการ / ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ /  

    กรรมการบริหาร / 

    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 อาย ุ  61  ปี 

 สัญชาติ  ไทย 

 วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  12  มิถุนายน  2550 

 คุณวุฒิการศึกษา  

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 ประวัติการฝึกอบรม  

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012 
2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2005 
3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 
4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015 

 

 ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจบุัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จ ากัด 

2550 - ปัจจบุัน กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์ จ ากัด 

2550 - ปัจจบุัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จ ากัด 

2550 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรว์ิคเตอร์ จ ากัด 

2547 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป  
สายการเงินและบริหารทัว่ไป 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด 

2542 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด 

2530 - 2542 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล
ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

2525 - 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล
ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558)  6,003,127 หุ้น (1.72%) 

 จ านวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท  3 วาระ (9  ปี :  12 มิถุนายน 2550 – ปัจจุบัน) 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  กรรมการบริษัท 
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 การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม    4 ครั้ง 
   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง เข้าร่วมประชุม    - ครั้ง 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ านวน   2   แห่ง   
ประกอบด้วย 

1. บริษัท  ชิลแมทช์  จ ากัด 
2. บริษัท  คิว ทู เอส จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  -ไม่มี-   

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-  

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี- 

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้า
ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 ชื่อ  นางสาววรนุช     สุไพบูลย์พพิัฒน์ 
 ต าแหน่งปัจจบุัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 อาย ุ  52  ปี 

 สัญชาติ  ไทย 

 วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  10  ตุลาคม  2555 

 คุณวุฒิการศึกษา  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Middle Tenessee State University, U.S.A. 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 ประวัติการฝึกอบรม  

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012 
 

 ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจบุัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2530 - ปัจจบุัน First Senior Vice President บริษัท ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558)  -ไม่มี- 

 จ านวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท  1 วาระ (3  ปี :  10 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน) 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  กรรมการอิสระ 

 การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558 
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม    4 ครั้ง 
   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม    4 ครั้ง 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ านวน   9   แห่ง   
ประกอบด้วย 

1. บริษัท  เค.ที.เอสเตท จ ากัด 
2. บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
3. บริษัท พิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
4. บริษัท พิพัฒน์รุ่งเรือง จ ากัด 
5. บริษัท มารวย ทาวน์ จ ากัด 
6. บริษัท มิตร อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
7. บริษัท ยู.ลัคก้ี จ ากัด 
8. บริษัท แลนด์แอนด์วิว จ ากัด 
9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ต่อ) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  -ไม่มี- 

 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช-่ 

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบท้าย 3)   (เท่ากับข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) 

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-  

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี- 

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี - วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้า
ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ 

-  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ส าหรับปี 2559  

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  -ไม่มี- 

 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย    -ไม่มี- 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 



เอกสารแนบท้าย 3 

FIRE | เอกสารประกอบการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559                                                             หน้า 30 จาก 40 

 

นิยามกรรมการอสิระ 
บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท  ให้ประกอบด้วย  

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับ

แต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา     

คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้น 

ซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ต่อ) 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต   หรือบริษัทย่อย  

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่   

รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 

 
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัเป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) 
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กรรมการอสิระของบริษัทฯ ที่เปน็ผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2559 

ของ  บริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน)   

   

 ช่ือกรรมการ  ดร.ถกล   นันธริาภากร 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ /  

    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 อายุ   70  ป ี

 สัญชาต ิ  ไทย 

 วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง 10  ตุลาคม  2555 

 ที่อยู่ติดต่อ  27   ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2   แขวงประเวศ  เขตประเวศ   

    กรุงเทพมหานคร  10250 

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558)  - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3  ปี 

 การมีส่วนได้เสีย -  มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ส าหรับปี 2559 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจ าปี  2558  หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการอสิระของบริษัทฯ ที่เปน็ผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2559 

ของ บริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน) 

   

 ช่ือกรรมการ  ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 

 ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 อาย ุ   53  ป ี

 สัญชาต ิ  ไทย 

 วันท่ีได้รบัการแต่งตั้ง 10  ตุลาคม  2555 

 ที่อยู่ติดต่อ  75/1  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)  แขวงคลองตันเหนือ 

    เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558)  - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3  ปี   

 การมีส่วนได้เสีย -  มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ส าหรับปี 2559 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจ าปี  2558   หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัท 
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี  ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 33. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบสุถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้

ชัดเจนวา่เป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพจิารณา  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า

สาม (3) วันกอ่นวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

 

2. องค์ประชุม 

ข้อ 34.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ

หุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน

การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36.   ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานใน

ที่ประชุม 

  

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 37.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเรื่องใด  ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 38.   การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 
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4. เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 43.   ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล  นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ 

กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา

ค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับวันแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 45.   บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้

จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 

5. คณะกรรมการ 

ข้อ 15.   ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ข้อ 16.   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17.   ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 

โดยอัตรา  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน

หนึ่งในสาม (1/3) 

ข้อ 30.   บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด  กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ

วางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  

6.  การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึง

ออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ 

ข้อ 52.  ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
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ค ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  จ ำกัด (มหำชน) 
   

 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น   
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน

หนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ  พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่

บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด  3 ราย  แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น  และไมสามารถแบ่งแยกจ านวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้

4. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) คืนบริษัท  

โดยติดต่อ นางสาวมนฑกานต์  กุนฑลสุรกานต์  (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)  ณ  อาคารส านักงาน บริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด 

(มหาชน)   โทรศัพท์ 0 2203 0868-9  ภายในวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2559  หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุม

อย่างน้อย 1  ชั่วโมง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

 
 

 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม

ไม่น้อยกว่า 1  ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ  ห้องปาริชาต  ชั้น 3  

เลขท่ี 92  ซอยแสงแจ่ม  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   แผนที่ต้ังสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 9 

 เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ น ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง

แสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) พร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนตำมรำยละเอียดใน

หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมเอกสำรแนบท้ำย 7 

 

 

 

หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 

1. วำระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระท าโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง  โดยนับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote)  ซ่ึงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระหว่าง  เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง  ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 

วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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1.2 ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะ  จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น  หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไป

ตามที่ระบุไว้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

- ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้  รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร 

ข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 16.  ก าหนดให้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

วิธีปฏบิัติในกำรลงคะแนนเสยีง  กำรนับคะแนนเสียง และกำรแจ้งกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

1) ประธานที่ประชุม/ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับ

คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม 

2) ประธานที่ประชุม/ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ  โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง 

3) หลังจากท่ีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว   จะท าการนับคะแนน และ

แจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว 

มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  เป็นมติของท่ีประชุม 

 กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับนั้นก าหนด  โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ด าเนินการประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ  ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญให้
ผู้ถือหุ้นน้ันออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้  เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม   

การประชุมผู้ถือหุ้น ของ  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดง  Barcode    
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

บอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการ

ลงทะเบียนในวันประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซ่ึง

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้   

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน / ใบขับขี)่ 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

1.2 กรณีมอบฉันทะ  

 แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาใบขับข่ีของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

2. นิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาใบขับข่ี ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคล  และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน  

2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาใบขับข่ีของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่

รับรองส าเนาถูกต้อง 

 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคล  และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน  

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  ข้อ 2.1  หรือ  2.2 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

1. 

2. 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
ของ 

บริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน) 
 

เรียน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

 ตามที่ บริษัทฯ  ได้จัดท ารายงานประจ าปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจ าปี  2558  ในรูปแบบ

ของ CD-ROM  2  ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล้ว 

 ข้าพเจ้า......................................................... นามสกุล................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ........................................... E-mail .................................................................

มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2558  แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)  ซึ่งมีเน้ือหาเช่นเดียวกัน

กับใน CD-ROM  โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังน้ี     
 

  ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน)  ตามที่อยู่ด้านล่างน้ี   

 เลขที่.....................หมู่............ซอย........................................หมู่บ้าน............................................ 

 ถนน.................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................... 

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

 โดยได้น าส่งแบบฟอร์มน้ี  ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ จัดการฝ่ายการเงินที่   montakarn@firevictor.co.th  เพื่ อให้ทางบริษัทฯ ได้

ด าเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้ระบุไว้  

       ลงชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น 

       ลงวันที่..............................................  
 

 

 
 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าโปรดติดต่อ :  นางวลีรัตน์   เชื้อบุญชัย       โทรศัพท์  0-2203-0868-9  ต่อ 310   

หรือ    นางสาวมนฑกานต์  กุณฑลสรุกานต์  โทรศัพท์  0-2203-0868-9  ต่อ  449 

mailto:montakarn@firevictor.co.th




  

                                                บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)    

FIRE VICTOR  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          
Shareholder’s Registration No.  
 

                              
                                  

    
 
         ข้าพเจ้า                      

I/We                                                                                                                                                             
อยู่บ้านเลขที ่                
Address                  

               
 
 
 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) 

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

หุ้นสามัญ               หุ้น   
ordinary share          shares   
หุ้นบุริมสิทธ ิ             หุ้น   

 Preferred share          shares                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญชาต ิ
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
The 2016 Annual General Meeting of Shareholders   

 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

Fire Victor Public Company Limited 
 

วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน  2559 เวลำ 14.00 น.  
Friday, April 29, 2016 at 14.00 hrs.  

 
ณ ห้องปำริชำต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 

at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulib Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 
 

ข้ำพเจ้ำ ......................................................................................................................... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
I/We        am/are a shareholder or proxy holder of 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  จ ำกัด (มหำชน) หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน       
Fire Victor  Public Company Limited whose identification number is 
ได้มำเข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงตน้ 
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting. 

 
ลงช่ือ ..............................................................  ผู้เข้ำประชุม 

     Sign                                                                  Attendant 
                                 (…………………………………..……….) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม   
โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

   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. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 
 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สัญชาติ............................................................................ . 

            I/We Nationality   

 อยู่บ้านเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ         บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of  Fire Victor Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ......................-................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............-..................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

  

3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Annex 4)  

 
         
   1.  ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                             age                years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code        or 
          

  2.  ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                            age                years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 
  3.  ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age                 years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province                                                                                                Postal Code       

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมำส  
Mr. Sothitorn  Mallikamas 

70 

75/1  ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)  
75/1  Soi Sukhumvit 55 (Thonglor) 

คลองตันเหนือ 
Khlongton Nua 

วัฒนำ 
Wattana 

กรุงเทพมหำนคร 
Bangkok 

10110 

ดร.ถกล  นันธิรำภำกร 
Mr. Thakol  Nunthirapakorn 

53 

27 ซ.พฒันำกำร 69 แยก 9-2 
27 Soi Phatthanakan 69 Yaek 9-2 

ประเวศ 
Prawate 

ประเวศ 
Prawate 

กรุงเทพมหำนคร 
Bangkok 

10250 
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  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 ในวัน
ศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ
ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29  April 2016 
at 14.00 hours. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulib Sovereign Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama9 Road, Huaykwang District, Bangkok 
10320 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2558 
 Agenda Item 1 To consider and adopt minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

     วำระท่ี   2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
 Agenda Item 2  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015 
 

  วำระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  Agenda Item 3  To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2015 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วำระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
  Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for operating results of 2015  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วำระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  Agenda Item 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
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  วำระท่ี  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ส าหรับปี 2559 
  Agenda Item 6 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 2016 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วำระท่ี  7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
  Agenda Item 7 To consider and approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2016 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 

 

 วำระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 Agenda Item 8 Other matters (If any)    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 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.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
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หมายเหตุ/Remarks 
 

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 

 ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับน้ีมำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Fire Victor  Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

  For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 April 2016 at 14.00 hours. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulib 
Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 
 
   
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วันท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วันท่ี/Date…………………………….. 

 
 

 
 
 

 




