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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
(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, and having the right to vote equal to votes as follows:
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1.
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name-Surname
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
Name-Surname
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.
Name-Surname
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

4. นายวิทิต สัจจพงษ์ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี สัญชาติไทย
9/21 หมู่ที่ 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ
Mr. Witit Sujjapong (Chairman of the Board and Independent Director) Age 65 years Nationality Thai
9/21 Moo 7, Suanyai Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi or
5. นายธเนตร ขาเชิดชูไชย (ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการอิสระ) อายุ 54 ปี
สัญชาติไทย 161/1055 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
Mr.Thanetr Khumchoedchoochai (Chairman of Audit Committee /Chairman of Risk Management
Committee/Independent Director) Age 54 years, Nationality Thai, 161/1055 Jarunsanitwong Road,
Bangkunsri Sub-district, Bangkoknoi District, Bangkok or
6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ) อายุ 50 ปี สัญชาติไทย 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ
Mr. Kiattiporn Sirichaisakul (Audit Committee/Risk Management Committee/Nomination & Remuneration
Committee/Independent Director) Age 50 years, Nationality Thai, 568/8 Pra Ram 4 Road, Mahaprutaram
Sub-district, Bangrak District, Bangkok or
7. นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 45 ปี สัญชาติไทย
212/4 Rajpruek Road, Bangchak Sub-district, Phasi Charoen District, Bangkok
Mr. Teeranut Thangsatapornpong (Independent Director and Audit Committee) Age 45 years
Nationality Thai, 212/14 Rajpruek Road, BangChak Sub-district, Phasi Charoen District, Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. 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, Tower I, Rama 4 Rd., Klongtoey Sub District, Klongtoey District Bangkok 10110 or such
other date time and place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018,
held on April 25, 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2018
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is information to shareholders, there will be no voting
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 3 To approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and the dividend payment for the
fiscal year 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors
who will retire by rotation
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
5.1) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์
Dr. Manit Theeratantikanon
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
5.2) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
เห็นด้วย / Approve

Dr. Denchai Akaradajdachachai
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจติ ร
เห็นด้วย / Approve

Mr. Tanapat Tantiwattanawijit
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
Agenda 6 To determine Director Remuneration for the Board of Directors and Sub-committees
for the year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
Agenda 7 To appoint the auditors and determine audit fee for the fiscal year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
To consider the amendment to article 31 of the Company's Articles of Association to be
in compliance with Section 100 of Public Limited Company Act B.E. 2535

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Consider other issues (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate
in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as
invalid and not my/our voting as a shareholder.
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear
or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including
the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to
consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทมี่ ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as
I/we specify in the proxy form, 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 / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole
of for and individual nominee.

