วันที่ 31 มีนาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดารงตาแหหน่งกรรมการแหทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
4. หนังสือมอบฉันทะ แหบบ ก แหบบ ข แหละแหบบ ค
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. เอกสารแหละหลักฐานแหสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แหทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ลงทะเบียน แหละออกเสียงลงคะแหนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แหผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
11. การใช้รหัส QR Code
12. แหบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแหบบรูปเล่ม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น
จากัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แหขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษั ท ขอเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณารับ รองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ที่ได้ส่งให้แหก่ผู้ถือหุ้นแหล้ วพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม
ฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
(การลงมติ: ใช้คะแหนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนน)

-1-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษั ทขอรายงานให้ ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทราบรายงานของ
คณะกรรมการแหละผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการแหละผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
(การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแหนนเสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
แหละที่แหก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแหสดงฐานะการเงินแหละงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแหละรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต แหละเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็ นสมควรอนุ มั ติ งบการเงินส าหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบแหละลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด แหละได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแหล้ว ซึ่งแหสดงฐานะการเงิน
แหละผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
(หน่วย: บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายแหละบริการ
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

772,518,573
361,952,163
410,566,410
817,555,553
(251,959,043)
(0.446)

675,326,194
190,908,082
484,418,112
513,428,409
(199,776,731)
(0.354)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แหก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในในรูปแหบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(การลงมติ: ใช้คะแหนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนน)
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มั ติ งดการจัด สรรกาไรเป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน ปั น ผล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหห่งพระราชบัญ ญั ติบริษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 แหละที่แหก้ไขเพิ่มเติม แหละข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุน
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สารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าสารองจานวนนี้จะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ปี 2562 บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กาหนดให้จ่ายเงินปันผลใน อัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีแหละ เงินทุน
สารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแหต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
ผลขาดทุนสุทธิ จานวน 119,776,731 บาท
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2561-2562
สาหรับผลการดาเนินงานปี
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)
จานวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2561 (อนุมัติ)
22,921,740
565,142,536
0.01
5,651,425
24.66

2562 (นาเสนอ)
(252.27)
565,142,536
0
0
0

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด
การจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ตั้งแหต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(การลงมติ: ใช้คะแหนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนน)
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหห่ งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.
2535 แหละข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะออก แหบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการ
ที่ต้องออกจากตาแหหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายธเนตร ขาเชิดชูไชย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแหละประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2) นายมนตรี ประจันพาณิชย์
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาแหละพิจารณาค่าตอบแหทนแหละ
กรรมการบริการความเสี่ยง
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3) นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการ
กรรมการบริหาร แหละ
ผู้ช่วยผู้จัดการทัวไป ฝ่ายบัญชีแหละการเงิน

ในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศเชิญ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31
มกราคม 2563 โดยเผยแหพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหหน่งกรรมการ
ของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม แหละมีประวัติการทางาน
ที่ไม่ด่างพร้อย แหละมีความสามารถในการแหสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหหน่งกรรมการอีก วาระ
หนึง่ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) คุณธเนตร ขาเชิดชูไชย
กรรมการอิสระ
2) คุณมนตรี ประจันพาณิชย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3) คุณปานจิต ฉิมพาลี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ทั้งนี้ ข้อมูล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหหน่งกรรมการแหทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแหล้วว่า นายธเนตร ขาเชิดชูไชย สามารถให้ความเห็น
ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระแหละมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จึ งเสนอให้ ก ลั บ เข้ าด ารง
ตาแหหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
(การลงมติ: แหต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้คะแหนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนน)
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่ าตอบแหทนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในรู ป ของเงิน รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลตอบแหทนในลักษณะอื่น ปี 2562 ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแหทนกรรมการบริษัทแหละคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงิน
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รวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สาหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแหล้วเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแหทนกรรมการในอัตราเดิมที่ใช้ตั้งแหต่ปี 2561
เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแหทนแหละค่าตอบแหทนที่จ่ายจริงของกรรมการ
แหละคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 – 2563
2561

2562

2563

ค่าตอบแหทนที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1,884,000

1,884,000

1,884,000

ค่าตอบแหทนที่จ่ายจริง

1,364,300

1,365,000

1,271,000

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรอนุ มั ติ ค่ า ตอบแหทนกรรมการบริ ษั ท แหละ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาแหละพิ จ ารณาค่ า ตอบแหทนแหละคณะกรรมการบริ ษั ท โดยก าหนดค่ า ตอบแหทน
คณะกรรมการบริษัทแหละคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ในวงเงินรวม 1,884,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาแหละพิจารณา
ค่าตอบแหทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจา/ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแหทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจาจากบริษัทแหละ/หรือบริษัทย่อย
แหล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้ น นอกจากนี้ กรรมการแหต่ละท่านไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดในฐานะกรรมการ
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(การลงมติ: ใช้คะแหนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมแหละมีสิทธิออกเสียงลงคะแหนน)
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหห่งพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 แหละข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กาหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปีแหต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีแหละกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแหต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แหต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแหต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือนายชย
พล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าต เลขที่ 5872 หรื อ นางสาวพิ ม พ์ ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต เลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือนางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิ ต ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 6014 หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี อื่ น ของบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัท แหละบริษัทย่อย โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทาการตรวจสอบแหละแหสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแหละบริษัทย่อย แหละกาหนดค่าตอบแหทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2563
เป็นจานวนเงิน 1,420,000.00 บาท โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
เสนอชื่อประจาปี 2563 ได้จัดส่งให้แหก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม(สิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แหก่บริษัทแหละไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแหต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบแหละแหสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(การลงมติ: ใช้คะแหนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนน)

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แหละ/หรือ ให้ความเห็น
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) แหละ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แหจงตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแหละจะไม่มีการลง
มติใด ๆ ในวาระนี้
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คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา แหละสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แหละประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแหทน โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะที่แหนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 หรือดาวน์โหลดได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3
แหบบ โดยให้เลือกใช้แหบบใดแหบบหนึ่งเท่านั้น แหละขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแหจ้งไปยังบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแหต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมแหละออกเสียงลงคะแหนนแหทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แหก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดังมีรายชื่อแหละรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแหต่
12.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบแหละขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอแหสดงความนับถือ

(นายวิทิต สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. บริษัทได้เผยแหพร่หนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 แหละเอกสารประกอบการประชุมบน
เว็บ ไซต์ ข องบริษั ท www.filtervision.co.th ตั้ งแหต่ วัน ศุ ก ร์ ที่ 27 มี น าคม 2563 โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถส่ ง
ค าถามเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ล่ ว งหน้ า ได้ ผ่ า นทางอี เมล
cs@filtervision-thai.com หรื อ ทางไปรษณี ย์ ม ายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท ฟิ ล เตอร์ วิ ชั่ น จ ากั ด
(มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แหขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 ในแหบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ
บริษัท โทรศัพท์ 02-518-2722 หรืออีเมลโดยแหจ้งชื่อนามสกุลแหละที่อยู่สาหรับจัดส่งที่ cs@filtervisionthai.com
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