


        

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
           Thai Listed Companies Association 
 

 

ที่ (ว.) 1/2561 
          วันท่ี  26 มีนาคม 2561 
 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มี
ความยั่งยืน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to Enhance 
Competitiveness of your Organization)  

 

เรียน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทสมาชกิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2560 
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  

                        3. หนังสือมอบฉันทะ  
4. ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) หมวดที่ 5 การประชุมสมาชิก 

  5. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุม 
6. รายงานประจ าปี 2560 และรายงานงบการเงินประจ าปี 2560 

 

ด้วยคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก าหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ 
“การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to 
Enhance Competitiveness of your Organization) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ The Campus
ห้อง Lecture Hall ช้ัน Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สมาคมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 โดย
คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้
จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ        

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 รับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการบันทึก
รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว  

 
 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สมาคมฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบ ดังปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ        

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 รับทราบรายงานประจ าปี 
2560 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 

3.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 อนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานงบการเงิน
ประจ าปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ         

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 อนุมัติงบการเงินประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

 

3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ทะเบียนเลขที่ 4229 และ/หรือ 
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4411 
แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ 
ประจ าปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม 
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 แต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ 
และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็น
เงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ         

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 แต่งตั้งนายอภิชาติ       
สายะสิต และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และ/หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

วาระที่ 4      เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   

 

สมาคมฯ ขอให้บริษัทสมาชิกโปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ทั้งนี้ 
หากท่านมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น (นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ ) เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดใน
หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  และส่งกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th 
ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 

 
   

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
                            

                      (นายธนพล  ศิริธนชัย) 
                                                     เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
The Stock Exchange of Thailand Building, 6th Fl. 93 Ratchadaphisek Rd,  

Din Daeng, Bangkok 10400  www.thailca.com  

mailto:Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th
















สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

หมายเหตุ :  
1.   กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ท่ีอีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th  
      หรือโทรสารหมายเลข 02 247 7449 ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 
2.   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณอรวรรณ หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 - 3705 
 

     แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”  

(Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป  

ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
 

 

     

ข้อมูลบริษัท 

   ชื่อบริษัท  
 

1. ชื่อ – สกุล  

   ต าแหน่ง  

   Email  
 

2. ชื่อ – สกุล  

   ต าแหน่ง  

   Email  
 

 
 

มีความประสงค์เข้าร่วม 
 

ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2561 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
เวลา 16.00 – 17.30 น. 
 
 

รับฟังการสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”  
เวลา 18.00 – 20.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน : 
ชื่อ – สกุล  
โทรศัพท์  
Email  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

หมายเหตุ :  
1.  กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” (ส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้องมีเอกสารแนบ และไม่ต้องส่งตัวจริง) 
    ท่ีอีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 247 7449 ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 
2.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรวรรณ หรือ คุณนิภาพร โทร. 02 009 9191 ต่อ 3704 - 3705  
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ของสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป 

ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

 

 
        เขียนที่ บมจ. ............................................................................................. 
       

วันท่ี ............................................................................................... 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท.........................................................................................................จ ากัด (มหาชน)  
 

โดย นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................................................... 
 

ขอมอบฉันทะให้  (โปรดระบุ) 
 

            นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล  นายกสมาคม        หรือ  
นายธนพล  ศิริธนชัย เลขาธิการ 
 

      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 
เวลา 16.00 น. ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ช้ัน Lower Lobby โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
 

      กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการด้วยตนเอง        
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบฉันทะ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือเป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 
ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ     ลงช่ือ ................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
        (                                                     )                          (                                                )                                                                            

 
ลงช่ือ ....................................................................... พยาน              
        (                                                     )                                



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(ฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2560) 

 
หมวดที่ 5 

การประชุมสมาชิก 
 
ข้อ 19 การประชุมสมาชิก 
 ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละครั้ง ภายในก าหนด 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ
สมาคม 
 การประชุมสมาชิกคราวอื่น ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 การประชุมสมาชิก ต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัท หรือหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากเวลาผ่านพ้นไป 1 ชั่วโมง
แล้ว สมาชิกยังมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน การประชุมคร้ังหลังนี้ แม้
สมาชิกจะมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมก็ให้ด าเนินการประชุมได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมสมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบเป็นองค์ประชุม ก็ให้ยกเลิก
การประชุมนั้นเสีย 
 
ข้อ 20 การบอกกล่าวประชุมสมาชิก 
 การบอกกล่าวประชุมสมาชิกในกรณีปกติ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้
ทราบด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด 
 
ข้อ 21 ประธานในที่ประชุมสมาชิก 
 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิก ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกท าหน้าที่
แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท า
หน้าที่แทน 
 
ข้อ 22 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก 
 ให้ที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

 
แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”  
(Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization)  

ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป  
ณ The Campus ห้อง Lecture Hall ชั้น Lower Lobby โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ 
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