สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
Year
สัญชาติ
Nationality
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

Enclosure 10

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
being a shareholder of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares, having the right to vote equal to
votes,
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares, having the right to vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years, resides at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
, or
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years, resides at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
, or
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(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of Shareholders for the Year 2019 on Monday 29th April 2019 at 14.00 hrs. The location is at Victor Conference room 1+2,
Victor Club FYI Center, 2nd Floor, Building 1, Rama 4 Rd., Khlongtoei Sub District, Khlongtoei District Bangkok 10110 or such
other date time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried
out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดีย วเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark
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 several proxies for splitting votes.
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