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เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย พร้อมเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม
1. การมอบฉันทะ
1.1 หนังสือมอบฉันทะ
บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้
(1) แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป – เป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
(2) แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
(3) แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องต้องการหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.filtervision.co.th
1.2 วิธีการมอบฉันทะ
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎขื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คน
ใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียง
บุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้
ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่
ได้ เว้นแต่ Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
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2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2.1 บุคคลธรรมดา
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
ทั้งนี้ โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมกันนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
2.2 นิติบุคคล
(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล
(กรรมการ) ครบถ้วน
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิตบิ ุคคลนั้น พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคล โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
ทั้งนี้ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนบาร์โค้ดแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้
เอกสารที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้ นหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปของวันที่
29 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทั่วไป
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือจากการ
ส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร
5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือ หุ้น
และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุ มทราบทุก
วาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

