
                                                                                                 

  

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 ----------------------------------  
       เขียนที่ .................................................................... 
       วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
 ขา้พเจา้ ...................................................................................................................... สญัชาติ .................... 
อยู่บา้นเลขท่ี ......................... ถนน ........................................................ ต าบล / แขวง ............................................. 
อ าเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์............................... 
 เป็นสมาชกิของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย โดยเป็นสมาชิกหมายเลข ............................................................. 
 ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) ............................................................................................................ อาย ุ................................. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี ......................... ถนน ......................................................... ต าบล / แขวง ............................................ 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ หรือ 
  (2) ............................................................................................................ อาย ุ................................. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี ......................... ถนน ......................................................... ต าบล / แขวง ............................................ 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ หรือ 
  (3) นายเก่งกลา้ รกัเผ่าพนัธุ ์นายกสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย อาย ุ58 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  118/2 ซอยลาดพรา้ว 
91 (เกษร) แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามัญ ประจ าปี 2563  ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ณ ห้องออดิทอเรียม  
The Connecion Seminar Center หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 กิจการใดที่ผูร้บัรบัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
      ลงชื่อ ................................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                 (.............................................................) 
 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               (...........................................................) 

 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
            (..............................................................) 

 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
            (.............................................................) 

หมายเหตุ 
สมาชิกที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกผูร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั)  

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
---------------------------------- 

 
       เขียนที่ .................................................................... 
       วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
 
 ขำ้พเจำ้ ...................................................................................................................... สญัชำติ .................... 
 

อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... ถนน ........................................................ ต ำบล / แขวง ............................................. 
 

อ ำเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์............................... 
 
 เป็นสมำชกิของสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย โดยเป็นสมำชิกหมำยเลข ............................................................. 
 
 ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) ............................................................................................................ อำย ุ................................. ปี 
 

อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... ถนน ......................................................... ต ำบล / แขวง ............................................ 
 

อ ำเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ หรือ 
 

  (2) ............................................................................................................ อำย ุ................................. ปี 
 

อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... ถนน ......................................................... ต ำบล / แขวง ............................................ 
 

อ ำเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ หรือ 
 

  (3) นำยเก่งกลำ้ รกัเผ่ำพนัธุ ์นำยกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย อำย ุ58 ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี  118/2 ซอยลำดพรำ้ว 
91 (เกษร) แขวงคลองเจำ้คณุสิงห ์เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร  10310 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในการ
ประชุมสามัญ ประจ าปี 2563  ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม  
The Connecion Seminar Center หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัและเวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

 

ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
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  วาระที ่2   เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 
 
  วาระที ่5   เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  ❑  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 

     เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
 

  ❑  กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
1. ................................................ 

 

     เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

2. .......................................................                                                        
 

     เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

3. ......................................................... 
     เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

4. ............................................................ 
     เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

5. ................................................................. 
     เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  
 
  วาระที ่6   เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

   
  วาระที ่7  วาระอื่นๆ 
 ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
  

    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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กำรลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะสมำชิกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

 
ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดหรือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไวข้ำ้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 
 กิจกำรใดที่ผูร้บัรบัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ  เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
 
      ลงชื่อ ................................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
 
                 (...............................................................) 
 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  
            (............................................................) 
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  
            (............................................................) 
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  
            (............................................................) 

 
หมายเหตุ 

1. สมำชิกที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้  ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 
 กำรมอบฉนัทะในฐำนะสมำชกิสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  ในกำรประชมุสำมญั ประจ ำปี 2563  ในวนัองัคำรท่ี 4 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น.  ณ หอ้งออดิทอเรียม The Connecion Seminar Center หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัและ
เวลำ   และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

----------------------------- 
 

  วำระท่ี ............................ เรื่อง .............................................................................................................. 
      ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

  วำระท่ี ............................ เรื่อง .............................................................................................................. 
      ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดงันี ้
    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

  วำระท่ี ............................ เรื่อง .............................................................................................................. 
      ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

  วำระท่ี ............................ เรื่อง .............................................................................................................. 
      ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      ❑ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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