คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน
และหลักฐำนทีต่ ้องนำมำแสดงในวันประชุม
ขอให้ท่านสมาชิกและผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านโปรดนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และ
ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
1. เอกสำรทีผ่ ู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม
1. กรณีสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
(1) กรณีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
(2.2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของสมาชิกตามข้อ 1 (1) และสมาชิกได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1 (1)
2. กรณีสมาชิกสามัญนิติบคุ คล
a. กรณีผแู้ ทนของสมาชิก (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลเช่นเดียวกับข้อ 1 (1)
กรณีสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
(1.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลของสมาชิกซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลซึง่
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลซึ่งเป็ นสมาชิก
b. กรณีสมาชิกมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนสมาชิกสามัญนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ซง่ึ เป็ นผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
(2.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลของสมาชิกซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมี
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ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนสมาชิกสามัญนิตบิ คุ คลซึ่งเป็ นสมาชิก
(2.3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนสมาชิกสามัญนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1 (1) กรณีสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีสมาชิกสามัญบุคคล
ธรรมดาข้อ 1 (1)
2. วิธีกำรมอบฉันทะ
สมาคมฯ ได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
โดยสมาคมฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลกั ษณะดังนี ้ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
(1) สมาชิกจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ทงั้ นี ้ สมาชิกทุกรายจะต้องใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้
(2) มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของสมาชิก หรือ เลือกมอบฉันทะให้
นำยยิ่งยง นิลเสนำ นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
สมาชิกประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อสมาชิกในช่องผูม้ อบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ภายในวันจันทร์ท่ี 22 มีนาคม 2565 เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทนั เวลาเริ่มประชุม
3. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
1. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทาโดยใช้บตั รลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อ
สมาชิก 1 ท่าน ซึ่ง สมาชิกหรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
2. วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
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(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้สมาชิกพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครัง้ จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) สาหรับวาระที่มกี ารลงมติ
การลงมติ แบบ e-AGM สมาชิกและผูร้ บั มอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับสมาคมฯ
สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม สมาชิกที่
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียง โดยการกดปุ่ มยกมือ และส่งข้อความ
ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยระบุขอ้ มูล ได้แก่ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม , แจ้งการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระที่จะลงคะแนนเสียง
(3) สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สมาคมฯ จะนับคะแนนตามที่ระบุมา
3. มติของที่ประชุมสมาชิกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็ นเสียงชีข้ าด
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
การนับคะแนนเสียงจะกระทาทันที โดยกรรมการตรวจนับคะแนน เป็ นผูร้ บั รองผลคะแนน และประธาน
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบทุกวาระ ก่อนการประชุมเสร็จสิน้
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