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ที่  TIA 085/2566 

 
วนัที่  23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2566 
เรียน ท่านสมาชิก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2565 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 และนโยบายการด าเนินงานปี 2566  
3.  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. รายงาน – บญัชีงบดลุและรายไดร้ายจ่ายประจ าปี 2565 
5. ขอ้บงัคบัสมาคมฯ   
6. ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
7. หนงัสือมอบฉนัทะ  
8. หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ  

 
ตามขอ้บงัคบัหมวดที่ 4 ว่าดว้ย เรื่อง การประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี ของสมาคมสง่เสรมิ 

ผูล้งทนุไทย บดันี ้คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2566  
ณ หอ้งเสรี จินตนเสรี ชัน้ 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัศกุรท์ี่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.  
โดยมีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

  
วาระที ่2 รับทราบรายงานการประชุม 
  การประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2565 จดัขึน้เมื่อวนัศกุรท์ี่ 25 มีนาคม 2565 

เวลา 14.00 น  โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)   
   (โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
 
วาระที ่3 รับทราบกิจกรรมทีผ่่านมาในรอบปี 2565 และนโยบายการด าเนินงานปี 2566   

  สมาคมฯ แถลงกิจกรรมสมาคมฯ ในรอบปี 2565 และนโยบายการด าเนินงานปี 2566  
(โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
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วาระที ่4 รับทราบบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2565 
รายงานผู้สอบบัญชี และบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริม  

ผูล้งทนุไทย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และ 4) 
 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ   
ขอ้ 12.5 ว่าดว้ย สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้บัการเสนอชื่อและเลือกตัง้กรรมการ 
ขอ้ 14 ว่าดว้ย ที่มาของคณะกรรมการสมาคมฯ 
ขอ้ 14/1 ว่าดว้ย อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา 
ขอ้ 15 ว่าดว้ย วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ 
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5) ดงัมีรายนามกรรมการที่จะออกตามวาระ ดงันี ้

1. นางสาวเยาวลกัษณ ์ อรา่มทวีทอง ครบวาระที่ 2 
2. นายย่ิงยง  นิลเสนา  ครบวาระที่ 1 
3. นางรมัภา  รม่โพธิ์  ครบวาระที่ 1 
4. นายอดิเรก  พิพฒันปั์ทมา ครบวาระที่ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสมาคมฯ ไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอ 
    ของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการสรรหา และไดร้บัการเสนอชื่อจาก 
    สมาชิก ทัง้นีไ้ดต้รวจสอบคณุสมบติั ครบถว้นตามขอ้บงัคบัเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
    สมาคมฯ จ านวน 4 ท่าน (สิน้สดุ ณ วนัที่ 13 กมุภาพนัธ ์2566 ) มีรายนาม ดงันี ้
     1. นายย่ิงยง  นิลเสนา   

2. นางรมัภา  รม่โพธิ์  
3. นายอดิเรก  พิพฒันปั์ทมา 

  4. นางโสมสดุา   ตนัจนัทรพ์งศ ์  
(โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6)  
     

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสมาคมฯ ขอเสนอต่อที่ประชมุ ใหพ้ิจารณาแต่งตัง้  น.ส.นนัธิรา คณุงาม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 12707 หรือ น.ส.นชัชา ศรีอภยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 11116 แห่งบริษัท ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ  
ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท     
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ความเหน็คณะกรรมการสมาคมฯ :  เห็นควรน าเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัสมาชิกสมาคมฯ ใหพ้ิจารณาแต่งตัง้ 
   น.ส.นนัธิรา คณุงาม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 12707 หรือ น.ส.นชัชา ศรีอภยั  
   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 11116  แห่งบริษัท ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั   
   เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2566 และก าหนดค่าตอบแทน ปีละ 58,000 บาท  
   (หา้หมื่นแปดพนับาทถว้น) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2565 

 
วาระที ่7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมตามวนั และเวลา ดงักลา่ว ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถมารว่มการประชมุได ้ท่านสามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่น หรือนายกสมาคมฯ โดย นายยิ่งยง นิลเสนา  
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ  ทัง้นีก้รุณาลงนามในสว่นของผูม้อบฉันทะ  พรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประชาชน โดยลงนามรบัรองส าเนากลบัมายงัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ภายในวนัที่ 23 มีนาคม 2566 

สมาคมฯ  ไดจ้ดัสง่รายละเอียดประกอบการประชมุในรูปแบบ QR Code  เพื่อเป็นการรว่มรณรงคอ์นรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม เพื่อความพรอ้มในการตอ้นรบัท่านสมาชิก ขอความกรุณาแจง้ยืนยนัการเขา้รว่มประชมุผ่านทาง QR 
Codeภายในวนัที่ 23 มีนาคม 2566 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                        ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                                                                  
                 
                      (นางสิรพิร จงัตระกลุ) 
                        เลขาธิการ 
 

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


