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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน 
 และหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม  

 
 
ขอให้ทา่นสมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นโปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และ
ในกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562  ในวันองัคำรที่ 26 มนีำคม 2562 เวลำ 18.00-20.00 น. ณ  ห้องประชุม
เสรี จินตนเสรี ชัน้ 7 อำคำร B ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภเิษก (ข้ำงสถำนทตูจีน) 
1. เอกสำรที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

1. กรณีสมาชิกสามญับคุคลธรรมดา 
(1) กรณีสมาชิกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั 
ข้าราชการ ใบขบัขี ่หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(2.1)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

(2.2)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของสมาชิกตามข้อ 1 (1) และสมาชิกได้ลงลายมือช่ือรับรอง 
ส าเนาถกูต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 (1) 
2. กรณีสมาชิกสามญันติิบคุคล 

(1) กรณีผู้แทนของสมาชิก (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(1.1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนสมาชิกสามญันติิบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 (1) กรณี

สมาชิกสามญับคุคลธรรมดา 
(1.2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนสมาชิกสามญันติิบคุคลของสมาชิกซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 

โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนสมาชิกสามญันติิบคุคลซึง่เป็นสมาชิก 

(2) กรณีสมาชิกมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(2.1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนสมาชิก
สามญันิติบคุคล (กรรมการ)ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

(2.2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนสมาชิกสามญันติิบคุคลของสมาชิกซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ และมี
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ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนสมาชิกสามญันิตบิคุคลซึง่เป็นสมาชิก 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะเช่นเดยีวกบัข้อ 1 (1) กรณีสมาชิกสามญับคุคลธรรมดา และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(2.4) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีสมาชิกสามญับคุคล
ธรรมดาข้อ 1 (1) 

2. วิธีกำรมอบฉันทะ 
สมาคมฯ ได้จดัให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะ 2 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 

โดยสมาคมฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันีม้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
สมาชิกที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสมาชิกของสมาคมฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
(1) สมาชิกจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แตท่ัง้นี ้สมาชิกทกุรายจะต้องใช้หนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 
(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของสมาชิก หรือ เลอืกมอบฉนัทะให้ นำงวชริำ  ณ 

ระนอง นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่สมาชิกประสงค์
จะมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือสมาชิกในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องคืนมายงัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ภายในวนัจนัทร์ที ่20 มีนาคม 2560 หรือ
ก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อย 30 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

3. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม 
1. หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่สมาชิก 1  
ทา่น ซึง่ สมาชิกหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  
(2) หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือ 
ระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
 

2. วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
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(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้สมาชิกพจิารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมกีาร 
สอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุวา่มีสมาชิกทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

(2) สมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ี 
สมาคมฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่อง  เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรือ  งดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) ส าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการ สมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะที่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามข้อบงัคบั
สมาคม จะได้รับบตัรลงคะแนน โดยจะต้องลงนามในบตัรลงคะแนน 2 ครัง้ ดงันี ้ 
ครัง้ที่ 1 ณ จดุลงทะเบียน  
ครัง้ที่ 2  ณ จดุออกเสยีงลงคะแนน 
จึงจะถือวา่เป็นผู้ทีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว โดยท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่อง
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนเพียงชอ่งเดยีวเทา่นัน้  

(4) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. สมาคมฯ จะนบัคะแนนตามที่ระบมุา 
3. มติของที่ประชมุสมาชิกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของสมาชิกซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) หากคะแนน เสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีง 

ชีข้าด 
4. การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งการนบัคะแนน 

การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัที โดยกรรมการตรวจนบัคะแนน เป็นผู้ รับรองผลคะแนน และประธาน
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนการประชมุเสร็จสิน้ 
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ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562 
วนัอังคำรที่ 26 มนีำคม 2562 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก 

กรณีมาดว้ยตนเอง 
 

กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

จดุลงทะเบียนสมาชิกที่มาด้วยตนเอง 
(เร่ิมเวลา 17.00 น.) 

และแสดงเอกสารสว่นบคุคล 
 
 

จดุลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิมเวลา 17.00 น.) 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารสว่น 
บคุคลของผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

รับบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้มีสทิธิออกสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการ 

เปิดประชมุเวลา 18.00 ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในวาระใด ๆ 
(ยกเว้นการเลอืกตัง้กรรมการ) 

ให้ยกมือและเจ้าหน้าทีจ่ะน าบตัรลงคะแนนให้กรอก 
(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

วาระการประชมุ 
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ขัน้ตอนกำรพิจำรณำวำระเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562 

วันอังคำรที่ 26 มนีำคม 2562 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ   

กรณีมาดว้ยตนเอง 
 

กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

ลงทะเบียนเพื่อรับบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการ 
ณ จุดลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

ท าการเลือกตัง้กรรมการ 
 

ท าเคร่ืองหมายในกากบาท ในช่อง เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบตัร
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ ตอ่ 1 

รายช่ือกรรมการผู้ถกูเสนอช่ือ 

ลงลายมือช่ือของสมาชิก หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ บตัรลงคะแนนเสียงทกุใบ ก่อนสง่ให้เจ้าหน้าท่ี 

ท าเคร่ืองหมายในกากบาท ในช่อง เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบตัร
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ หาก
สมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะเลือก

คณะกรรมการทัง้ชดุตามรายช่ือท่ีเสนอ 

เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ เลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 

สรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุมในทนัทีส าหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ 
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