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ท่ี 237/2562 
วนัท่ี  15 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
เรียน ทา่นสมาชิก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2561 จ านวน 5 หน้า 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และนโยบายการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 2 หน้า 
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 2 หน้า 
4. รายงาน – บญัชีงบดลุและรายได้รายจา่ยประจ าปี 2561 จ านวน 15 หน้า 
5. ข้อบงัคบัสมาคมฯ ฉบบัเดมิ และยกร่างฉบบัปรับปรุงแก้ไข จ านวน 8 หน้า 
6. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 5 หน้า 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 5 หน้า 
8. หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ จ านวน 5 หน้า 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ จ านวน 1 หน้า 

 
ตามข้อบงัคบัท่ี 26 หมวดท่ี 4 ว่าด้วย เร่ือง การประชมุสามญั ประจ าปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทย คณะกรรมการสมาคมฯ บดันี ้คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชมุสามญั  ประจ าปี 
2562 ขึน้  ในวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 เวลา  18.00 น.  ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชัน้ 7 อาคาร B 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   (ข้างสถานทตูจีน)  กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม 
การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 จดัขึน้เม่ือวนัองัคารท่ี 27 มีนาคม 2561 เวลา  18.00 น.  ณ ห้องประชมุ 
602-603 ชัน้ 6 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   (ข้างสถานทตูจีน)  กรุงเทพมหานคร   

(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 
วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2561 และนโยบายการด าเนินงานปี 2562 

 สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2561 และนโยบายการด าเนินงานปี 2562   
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

           วาระท่ี 4 
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วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2561 
 รายงานผู้สอบบญัชี และบญัชีรายรับรายจา่ย และบญัชีงบดลุ ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 และ 4) 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ตามข้อบงัคบัสมาคมฯ   
ข้อ 12.5 วา่ด้วย สมาชิกผู้ มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือและเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อ 14 วา่ด้วย ท่ีมาของคณะกรรมการสมาคมฯ 
ข้อ 14/1 วา่ด้วย อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
ข้อ 15 วา่ด้วย วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการสมาคมฯ 
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5) ดงัมีรายนามกรรมการท่ีจะออกตามวาระ 
ดงันี ้
1. นางวชิรา ณ ระนอง         ครบวาระท่ี 2 
2. นายจ ารัส สวา่งสมทุร ครบวาระท่ี 2 
3. นางรัมภา ร่มโพธ์ิ        ครบวาระท่ี 2 
4.  นายจ านงค์ วฒันเกส ครบวาระท่ี 1 
5.   นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์      ครบวาระท่ี 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมตเิห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หา ท่ีเสนอช่ือบคุคลท่ีได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอช่ือจากสมาชิก ทัง้นีไ้ด้ตรวจสอบคณุสมบตั ิครบถ้วน 
ข้อบงัคบัเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 5 ทา่น (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 
18.00 น.) 

มีรายนาม ดงันี ้
  1. นายจ านงค์ วฒันเกส  

2. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
  3. นายธวชั อานนัโทไทย 
  4. นางสาวสิริพร สงบธรรม 
  5. นายสพุจน์ แก้วมณี 
           วาระท่ี 6 
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอตอ่ท่ีประชมุ ให้พิจารณาแตง่ตัง้  นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาต ิ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4712  หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชยัเลิศพฒันา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 9589 แหง่บริษัท ส านกังาน ปีตเิสวี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562 โดย
ก าหนดคา่สอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน)   
           

ความเหน็คณะกรรมการสมาคมฯ :  เห็นควรน าเสนอท่ีประชมุสมาชิกให้พิจารณาแตง่ตัง้และ
ก าหนดคา่สอบบญัชี  นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาต ิผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4712  หรือ นางสาว
พรทิพย์ อมรชยัเลิศพฒันา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท ส านกังาน ปีตเิสวี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท    (ห้าหม่ืนแปดพนับาท
ถ้วน)   
หมายเหต ุ: อตัราคา่สอบบญัชีเดมิ เม่ือปี 2560 - 2561 เทา่กบั 55,000 บาท (ห้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 

 
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 จงึเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ในกรณี
ท่ีทา่นไมส่ามารถมาร่วมการประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือนายกสมาคมฯ โดยนางวชิรา 
ณ ระนอง  เป็นผู้ รับ  มอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ  พร้อมกนันีก้รุณาลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ  พร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนโดย       ลงนามรับรองส าเนากลบัมายงัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ภายในวนัท่ี 20 
มีนาคม 2562 

ทัง้นี ้สมาคมฯ  ได้จดัสง่รายละเอียดประกอบการประชมุในรูปแบบแผน่ซีดี  เพ่ือเป็นร่วมรณรงค์ลด
สภาวะโลกร้อน  โดยหากทา่นสมาชิกต้องการรับรายละเอียดประกอบการประชมุในรูปแบบเอกสาร ขอให้แจ้ง
ความจ านงลว่งหน้า ภายในวนัท่ี  20  มีนาคม 2562 และสามารถรับได้ในวนัประชมุฯ 

เพ่ือความพร้อมในการต้อนรับทา่นสมาชิก    ขอความกรุณาแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมประชมุท่ี
หมายเลขโทรศพัท์      02-247-7486-88 , 02-009-9494 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
         ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                       
                        (นายเก่งกล้า รักเผา่พนัธุ์) 
                           เลขาธิการ 

ผู้ประสานงาน : นางสาววรุณี รอดสัน้ โทร. 02-247-7486-8, 02-009-9494 โทรสาร 02-247-7480   


