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คำชีแ้ จงวิธีกำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
กำรมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมกำรอิสระ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2563
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
วันที่ 3 เมษำยน 2563
กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 7.30 น. เป็ นต้ นไป และใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ ว ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ เู ข้ าประชุมแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ต่อพนักงานลงทะเบียน
เอกสำรที่ใช้ ในกำรลงทะเบียนก่ อนเข้ ำประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนาให้ ใช้ แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สาเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(1) เอกสารของผู้มีอานาจลงนามแทนที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันซึ
้ ง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนาให้ ใช้ แบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลพร้ อมประทับตราสาคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
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บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(4) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ กบั Custodian
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลพร้ อมประทับตราสาคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(4) หนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
(5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรื อผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีหนังสือมอบอานาจกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารดังกล่าวได้ )
(6) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian ที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian
(7) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(8) ในกรณีที่เอกสารต้ นฉบับไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ เอกสารนันจะต้
้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษพร้ อมรับรอง Notary
Public เพื่อยืนยันความถูกต้ อง
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กำรมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมกำรอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้ แก่
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน และกรอกข้ อความแล้ วจัดส่งมายังบริ ษัทฯ ก่อนการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไปสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย
สามารถ download ได้ ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th

กำรมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีดงั นี ้
1. นพ.สำธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นำยปำรเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ ปาร์ ค คอนโดมิเนียม ห้ อง 29บี ซอยสุขมุ วิท 3 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้ างต้ น เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ดาเนินการแล้ ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อความเรี ยบร้ อยในการเตรี ยมการประชุม
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบนั
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร

กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ

นพ.สำธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
67 ปี
ไทย
วทบ.พบ.วุฒิบตั รศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010
25 มิถนุ ายน 2541 – ปั จจุบนั (22 ปี )
อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
มี บ ทบาทสาคัญ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับ ดูแ ล
กรรมการและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลัก
ธรรมาภิบาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบนั

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ

นำยปำรเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
56 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชันสู
้ งทางด้ านการเงินและการลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005
1 กรกฎาคม 2548 – ปั จจุบนั (15 ปี )
กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
กรรมการ บจก. อะกริ ยเู นี่ยน
กรรมการ บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่
ไม่มี
ไม่มี
50,000 หุ้น
ไม่มี
คิดเป็ น 0.004% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ไม่มี
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
มีบทบาทสาคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ประจาปี 2563
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบัน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
55 ปี
ไทย
ปริ ญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
ปริ ญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009
1 กรกฎาคม 2551 – ปั จจุบนั (12 ปี )
กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
มีบทบาทสาคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ
ไม่มี
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ขัน้ ตอนกำรเข้ ำประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

มาด้ วยตนเอง
(บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล)

ผู้รับมอบฉันทะ
(บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล / Custodian)

โต๊ ะลงทะเบียน จุดที่ 1
ตรวจเอกสาร

โต๊ ะลงทะเบียน จุดที่ 2
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ และตรวจเอกสาร

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
รับอาหารว่าง
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (9.30)
เริ่ มประชุมตามลาดับระเบียบวาระ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการออกเสียง
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”

ในวาระนัน้ ๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม
1. กำรออกเสียงลงคะแนน
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทา
เครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แ จกให้ ก่อนเข้ าประชุม และส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ออกเสียงเห็นด้ วย
• หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้ วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ
1.2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ ทาเครื่ องหมายในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ทาเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือมอบฉันทะ
2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
2.1 บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2.2 นับหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้ แก่
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา
107 (1) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535)
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535)
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535)
2.4 กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกไว้ ลว่ งหน้ า
2.5 ประธานที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ ้นสุดลง
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