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PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN 

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 
 

Số thành viên Ban Kiểm Soát được bầu: 03 người. 
 

Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết 

 

                                 X                   = 
  

 

Hướng dẫn bầu: Cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách sau:  
 

A. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên): 

- Cổ đông ghi số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật và đánh dấu X hoặc V 

vào ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu. 

- Cổ đông ghi số thứ tự của 01 ứng cử viên vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để 

dồn số phiếu bầu lẻ không chia hết (nếu có) cho ứng cử viên đó. 
 

B. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên): 

- Cổ đông bầu ứng cử viên nào thì viết số phiếu bầu vào các ô tại tại dòng tương ứng với tên của ứng cử 

viên đó. Mỗi ô chỉ được ghi một chữ số, từ phải sang trái sao cho chữ số hàng đơn vị của số phiếu 

bầu nằm ở ô ngoài cùng bên tay phải. Các ô không có số thì ghi số 0, không được gạch bỏ ô trống. 

- Cổ đông có thể dùng toàn bộ Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một 

ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên 

phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết. 
 

STT HỌ VÀ TÊN 

ỨNG CỬ VIÊN 

CÁCH BẦU THỨ NHẤT 
 

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông 

muốn bầu:  
 

CÁCH BẦU THỨ HAI 

 

1 Ông Nguyễn Quỳnh Lâm           
 

2 Ông Phạm Đình Toại           
 

3 Bà Phan Thị Thúy Hoa           
 

4            
 

5            
 

Số phiếu biểu quyết: .............................. 
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Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử 

viên có số thứ tự là:                           
 

 
 


