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ค ำชีแ้จงวธีิกำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม  
กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 3 เมษำยน 2563 

กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชมุแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียน 

เอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาเอกสารของผู้มอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(1) เอกสารของผู้มีอ านาจลงนามแทนที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

สว่นราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ซึง่ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระท าการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัใน
การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บคุคล 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  หรือ 
สว่นราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ ซึง่ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระท าการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัใน
การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
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บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
(5) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ  Custodian หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมีหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดให้ผู้ รับมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

(6) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian ที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian 

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
(8) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 

Public เพื่อยืนยนัความถกูต้อง   
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กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

 และดแูลหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และกรอกข้อความแล้วจดัสง่มายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดย
สามารถ download ได้ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th 

 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นพ.สำธิต กรเณศ  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ67 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 250/2 ซอยทองหลอ่ 8 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

2. นำยปำรเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 1/4 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ55 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีที่ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดงักลา่วข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ด าเนินการแล้ว โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
  

http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th


สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 4 / 8 
 

ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นพ.สำธิต กรเณศ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 67 ปี 
สัญชำต ิ ไทย 
กำรศึกษำ วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก มหาวิทยาลยัมหิดล 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (22 ปี) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี ่มาร์ท 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแล
กรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นำยปำรเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 
สัญชำต ิ

56 ปี 
ไทย 

กำรศึกษำ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชัน้สงูทางด้านการเงินและการลงทนุ CFA,  
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (15 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
กรรมการ บจก. ประชมุช่าง  
กรรมการ บจก. อะกริยเูนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดูแลกรรมการและฝ่าย
จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ วาระท่ี 4 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
 ประจ าปี 2563 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 
 
 

นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 
สัญชำติ 

55 ปี 
ไทย 

กำรศึกษำ ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (12 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 
ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดแูลกรรมการและฝ่าย
จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ ไมม่ี 
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ขัน้ตอนกำรเข้ำประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น  

  
ผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 2 
ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสยีง  
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ในวาระนัน้ ๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชมุ (9.30) 
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กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้
ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะสอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วย

หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท า
เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร
ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าที่ ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสยีงเห็นด้วย  

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ท าเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 
2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

• วาระที่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 
107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

2.4 กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 


