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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลักฐานทีต่้องน ามาแสดงในวันประชุม 

 
 

การเขา้รว่มการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2566  ในวนัศกุรท์ี่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.   
สมาชิก และผูร้บัมอบฉนัทะทกุทา่น โปรดน าหนงัสือเชิญประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) มาแสดงในวนัประชมุ 
 
1. เอกสารทีต่อ้งแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1.1  กรณีสมาชกิสามัญบคุคลธรรมดา 
1.1.1 กรณีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  
   ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมกีารเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  1.1.2.1   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบั 
    หนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะ  
    และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  1.1.2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องสมาชกิตามขอ้ 1.1.1 และสมาชิกไดล้งลายมือชื่อรบัรอง 
    ส าเนาถกูตอ้ง 

1.1.2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 
1.2 กรณีสมาชิกสามัญนิติบุคคล 

1.2.1 กรณีผู้แทนของสมาชิก (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
   1.2.1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนสมาชกิสามญันติิบคุคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 กรณีสมาชกิ 
    สามญับคุคลธรรมดา 

1.2.1.2 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนสมาชกิสามญันติิบคุคลของสมาชกิซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
   โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่ 
   เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนสมาชกิสามญันติิบคุคลซึ่งเป็นสมาชิก 
1.2.2 กรณีสมาชิกมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 

   1.2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ 
    ประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนสมาชกิ 
    สามญันิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไวซ้ึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
    ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

1.2.2.2 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนสมาชกิสามญันติิบคุคลของสมาชกิซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
   โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบยีนไว ้และม ี
   ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนสมาชิกสามญันิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ 
   กระท าการแทนสมาชิกสามญันิตบิคุคลซึ่งเป็นสมาชิก 

   1.2.2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนสมาชิกสามญันิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ 
    เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 กรณีสมาชกิสามญับคุคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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1.2.2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีสมาชกิสามญับคุคล 
   ธรรมดาขอ้ 1.1.1 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
สมาคมฯ ไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ 

  โดยสมาคมฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบมีลกัษณะดงันีม้าพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุ 
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 
สมาชิกที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ  ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

(1) สมาชิกจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได ้แต่ทัง้นี ้สมาชิกทกุรายจะตอ้งใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องสมาชิก หรือ เลือกมอบฉนัทะให ้นายย่ิงยง นิลเสนา 
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรายละเอยีดของบคุคลที่สมาชิกประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 
และลงลายมือชื่อสมาชิกในช่องผูม้อบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองคืนมายงัสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2566 หรือก่อนเวลาเริ่ม
การประชมุอย่างนอ้ย 30 นาที เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของสมาคมฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ  

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
3.1 หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

3.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บั 1 เสียงต่อสมาชิก 1 ท่าน  
   ซึ่งสมาชิกหรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ  
   งดออกเสียง และไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

3.1.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน  
   ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

3.2 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
3.2.1 ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหส้มาชิกพจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเห็น 

   ทีละครัง้จากที่ประชมุวา่มีสมาชกิท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
  3.2.2 สมาชิกและผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีสมาคมฯ ไดแ้จก 
   ใหเ้มื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ โดยท าเครื่องหมายกากบาทในชอ่ง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออกเสียง  
   ลงในบตัรลงคะแนนเพียงช่องเดยีวเทา่นัน้ 

3.2.3 ส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการ สมาชกิและผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัสมาคม  
   จะไดร้บับตัรลงคะแนน โดยจะตอ้งลงนามในบตัรลงคะแนน 2 ครัง้ ดงันี ้ 

ครัง้ที่ 1  ณ จดุลงทะเบยีน  
ครัง้ที่ 2   ณ จดุออกเสียงลงคะแนน 
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จึงจะถือวา่เป็นผูท้ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว โดยท าเครื่องหมายกากบาทในช่องเห็นดว้ย   
  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนเพยีงช่องเดียวเท่านัน้  
3.2.4 ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. สมาคมฯ จะนบัคะแนนตามที่ระบมุา 

3.3 มติของทีป่ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2566 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังตอ่ไปนี ้
3.3.1 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของสมาชกิซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
3.3.2 หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัที โดยกรรมการตรวจนบัคะแนน เป็นผูร้บัรองผลคะแนน และประธานจะแจง้ผลการนบั
คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนการประชมุเสรจ็สิน้ 
 

 


