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ท่ี  014/2565 
วนัที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านสมาชิก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564    

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และนโยบายการด าเนินงานปี 2565  
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
4. รายงาน – บญัชีงบดลุและรายได้รายจ่ายประจ าปี 2564  
5. ข้อบงัคบัสมาคมฯ   
6. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
7. หนงัสือมอบฉนัทะ  
8. หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ  

 
ตามข้อบงัคบัหมวดที่ 4 ว่าด้วย เร่ือง การประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี ของสมาคมสง่เสริม

ผู้ลงทนุไทย บดันี ้คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2565 
โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวนัศกุร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  โดยมีวาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้

 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม 

การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 จดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
เวลา 14.00 น.  ณ ห้องเสรี จินตนเสรี ชัน้ 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1) 

วาระที่ 3 รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2564 และนโยบายการด าเนินงานปี 2565   
  สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2564 และนโยบายการด าเนินงานปี 2565   
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2)   

วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2564 
รายงานผู้สอบบญัชี และบญัชีรายรับรายจ่าย และบญัชีงบดลุ ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุน

ไทย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 และ 4) 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ตามข้อบงัคบัสมาคมฯ   
ข้อ 12.5 ว่าด้วย สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อและเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อ 14 ว่าด้วย ที่มาของคณะกรรมการสมาคมฯ 
ข้อ 14/1 ว่าด้วย อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
ข้อ 15 ว่าด้วย วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ 
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5) ดงัมีรายนามกรรมการที่จะออกตามวาระ ดงันี ้
 1. นางสวุิมล      กฤตยาเกียรณ์  ครบวาระที่ 2 
 2.นางสิริพร   จงัตระกลุ  ครบวาระที่ 1 
 3. นายธวชั   อานนัโทไทย  ครบวาระที่ 1 
 4. นายสพุจน์  แก้วมณี   ครบวาระที่ 1 
 5. นางสาวรัชฎา   อนนัตวราศิลป์      ครบวาระที่ 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา  
   ที่เสนอชื่อบคุคลที่ได้รับการสรรหา และได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก ทัง้นีไ้ด้ตรวจสอบคณุสมบติั  
   ครบถ้วนข้อบงัคบัเพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 5 ท่าน  
   (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2565) มีรายนาม ดงันี ้

 1. นางสิริพร   จงัตระกลุ   
 2. นายธวชั   อานนัโทไทย   
 3. นายสพุจน์  แก้วมณี    
 4. นางสาวรัชฎา   อนนัตวราศิลป์      
 5. ดร.ตรีพล   ภมูิวสนะ 

          
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชมุ ให้พิจารณาแต่งตัง้  น.ส.นนัธิรา  
คณุงาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 12707 หรือน.ส.นชัชา ศรีอภยั ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 11116  แห่งบริษัท ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของสมาคมฯ 
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท     
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ความเหน็คณะกรรมการสมาคมฯ :  เห็นควรน าเสนอที่ประชมุสมาชิกให้พิจารณาแต่งตัง้และ 
   ก าหนดค่าสอบ น.ส.นนัธิรา คณุงาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 12707 หรือ 
    น.ส.นชัชา ศรีอภยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 11116  แห่งบริษัท ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั   
   เป็นผู้สอบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท  
   (ห้าหมื่นแปดพนับาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปี 2564 

 
วาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวนั และเวลา ดงักลา่ว ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถมาร่วมการประชมุได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย 
นายยิ่งยง นิลเสนา เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ  พร้อมกนันีก้รุณาลงนามในสว่นของผู้มอบฉนัทะ  
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนโดย  ลงนามรับรองส าเนากลบัมายงัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ภายใน 
วนัที่ 22 มีนาคม 2565 

ทัง้นี ้สมาคมฯ  ได้จดัสง่รายละเอียดประกอบการประชมุในรูปแบบ QR Code  เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม   
  เพื่อความพร้อมในการต้อนรับท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code
ภายในวนัที่ 23 มีนาคม 2565 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                                                                  
                           
                                (นางสิริพร จงัตระกลุ) 
                                            เลขาธิการ 
 
 

 
ผู้ประสานงาน : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ  02-009-9494 ต่อ 3737 
                        โทรสาร 02-247-7480 email tia.scp@gmail.com   


