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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน 
 และหลักฐำนท่ีต้องน ำมำแสดงในวันประชุม  

 
 
ขอให้ท่านสมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และ
ในกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562  ในวันอังคำรที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม 
The Connecion Seminar Center  
1. เอกสำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

1. กรณีสมาชกิสามญับคุคลธรรมดา 
(1) กรณีสมาชกิเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั 
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมกีารเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(2.1)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

(2.2)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของสมาชกิตามข้อ 1 (1) และสมาชิกได้ลงลายมือชื่อรับรอง 
ส าเนาถกูต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 (1) 
2. กรณีสมาชกิสามญันติิบคุคล 

a. กรณีผู้แทนของสมาชิก (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนสมาชกิสามญันติิบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 (1) กรณี

สมาชิกสามญับคุคลธรรมดา 
(1.2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนสมาชกิสามญันติิบคุคลของสมาชกิซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 

โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนสมาชกิสามญันติิบคุคลซึง่เป็นสมาชิก 

b. กรณีสมาชกิมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(2.1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนสมาชกิ
สามญันิติบคุคล (กรรมการ)ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

(2.2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนสมาชกิสามญันติิบคุคลของสมาชกิซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ และมี

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
หนา้ท่ี 1/5 



  

 2 

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนสมาชิกสามญันิตบิคุคลซึง่เป็นสมาชิก 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะเช่นเดยีวกบัข้อ 1 (1) กรณีสมาชิกสามญับคุคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีสมาชกิสามญับคุคล
ธรรมดาข้อ 1 (1) 

1. วิธีกำรมอบฉันทะ 
สมาคมฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 

โดยสมาคมฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบมีลกัษณะดงันีม้าพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุ 
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสมาชิกของสมาคมฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
(1) สมาชิกจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้สมาชิกทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 
(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของสมาชิก หรือ เลือกมอบฉนัทะให้ นำยเก่งกล้ำ  

รักเผ่ำพันธ์ุ นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่สมาชกิ
ประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อสมาชกิในช่องผู้มอบฉนัทะ 

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

(4) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองคืนมายงัสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ภายในวนัจนัทร์ที ่27 กรกฎาคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อย 30 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม 
1. หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อสมาชกิ 1  
ท่าน ซึง่ สมาชิกหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  
(2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือ 
ระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

2. วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
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(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้สมาชิกพจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมกีาร 
สอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุวา่มีสมาชิกทา่นใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2) สมาชิกและผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ี 
สมาคมฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่อง  เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ สมาชกิและผู้ รับมอบฉนัทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบั
สมาคม จะได้รับบตัรลงคะแนน โดยจะต้องลงนามในบตัรลงคะแนน 2 ครัง้ ดงันี ้ 
ครัง้ที่ 1 ณ จดุลงทะเบียน  
ครัง้ที่ 2  ณ จดุออกเสียงลงคะแนน 
จึงจะถือวา่เป็นผู้ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว โดยท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่อง
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนเพียงชอ่งเดยีวเท่านัน้  

(4) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. สมาคมฯ จะนบัคะแนนตามที่ระบมุา 
3. มติของที่ประชมุสมาชิกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชกิซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2) หากคะแนน เสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง 

ชีข้าด 
4. การนบัคะแนนเสียงและแจ้งการนบัคะแนน 

การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัที โดยกรรมการตรวจนบัคะแนน เป็นผู้ รับรองผลคะแนน และประธาน
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนการประชมุเสร็จสิน้ 
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ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563 
วนัอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก 

กรณีมาดว้ยตนเอง 
 

กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

จดุลงทะเบียนสมาชิกที่มาด้วยตนเอง 
(เร่ิมเวลา 13.00 น.) 

และแสดงเอกสารส่วนบคุคล 
 
 

จดุลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิมเวลา 13.00 น.) 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารส่วน 
บคุคลของผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

รับบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้มีสิทธิออกสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการ 

เปิดประชมุเวลา 14.00 ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสียง “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ 
(ยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการ) 

ให้ยกมือและเจ้าหน้าทีจ่ะน าบตัรลงคะแนนให้กรอก 
(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

วาระการประชมุ 
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ขัน้ตอนกำรพิจำรณำวำระเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563 

วันอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ   

กรณีมาดว้ยตนเอง 
 

กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

ลงทะเบียนเพ่ือรับบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการ 
ณ จุดลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

ท าการเลือกตัง้กรรมการ 
 

ท าเคร่ืองหมายในกากบาท ในช่อง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบตัร
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ ต่อ 1 

รายชื่อกรรมการผู้ถกูเสนอชื่อ 

ลงลายมือชื่อของสมาชิก หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ บตัรลงคะแนนเสียงทกุใบ ก่อนสง่ให้เจ้าหน้าที่ 

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

คณะกรรมการทัง้ชดุตามรายชื่อที่เสนอ 

เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ เลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 

สรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุมในทนัทีส าหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ 
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