ที่ สนญ. 044/2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

ผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561

เรี ยน ท่านสมาชิกสามัญทุกท่าน
ด้วยทางสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จะจัดให้มี การประชุ มใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.
2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรู ม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย ์ ประตูน้ า กรุ งเทพฯ
ในการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ครั้ งนี้ จะมี วาระพิเศษ คือ วาระเลื อกตั้งคณะกรรมการบริ หาร
สมาคมฯ ชุ ดใหม่ สมัยที่ 38 ประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่ งการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งตามข้อบังคับ
สมาคมฯ ในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อที่ 34 โดยที่ สมาชิกสามัญแต่ ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 เสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มใหญ่ ผู้ใช้ สิทธิ์จะต้ องเป็ นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่ อที่สมาชิ กได้ เสนอไว้ กับ
สมาคมฯเท่านั้น สมาชิกไม่ สามารถมอบอานาจในการใช้ สิทธิ์ลงคะแนนแก่ ผ้ อู ื่นได้
เพื่อเป็ นการปรับฐานข้อมูลสมาชิ กของสมาคมฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งช่วยอานวยความสะดวก
ให้สมาชิ กที่ จะมาร่ วมประชุ มใหญ่ส ามัญประจาปี สมาคมฯ ใคร่ ขอความร่ วมมื อจากสมาชิ ก (ประเภท
สามัญ) ช่วยดาเนินการดังนี้
1. กรุ ณาตรวจสอบรายชื่ อกรรมการหรื อตัวแทนบริษัทของท่ านทีส่ ามารถกระทาการแทนบริ ษัทได้
นั้นว่ ายังคงเป็ นบุคคลเดิมหรื อไม่
2. เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้ อที่ 7 กาหนดไว้ ว่า “สมาชิ กสามัญต้ อง
เสนอชื่ อบุคคลไม่ เกิน 3 ท่ านเป็ นตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ ไว้ เพื่อออกเสี ยงลงมติออกเสี ยงเลือกตั้ง
และสมัครเข้ ารับเลือกตั้ง” กรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ สมาชิ กจะต้ องแจ้ งให้
สมาคมฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ น้อยกว่ า 7 วัน เพื่อสิ ทธิ์ในการออกเสี ยงเลือกตั้ง หรื อ
สมัครเข้ ารับเลือกตั้ง หากรายชื่ อกรรมการหรื อตัวแทนทีส่ มาชิกได้ จดทะเบียนไว้ กับสมาคมฯได้
มีการเปลีย่ นแปลงตัวแทนบางท่ านที่ให้ ไว้ กับสมาคมฯ กรุ ณากรอกรายชื่ อตัวแทนสู งสุ ดเพียง 3
ท่ าน ลงแบบฟอร์ มที่แนบมาพร้ อมจดหมายฉบับนี้ พร้ อมลงชื่ อผู้มีอานาจลงนามให้ ข้อมูลและ
ประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ต้ องส่ งแบบฟอร์ มฉบับจริงกลับมายังสมาคมฯ ก่ อนวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562

3. เพื่ อ เป็ นการปรั บ ฐานข้ อ มู ล สมาชิ ก ของสมาคมฯ กรุ ณ าส่ งส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง ของกรม
ทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่ าสุ ด มายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อสมาคมฯ จะได้ ดาเนินการปรั บปรุ ง ข้ อมู ลของแต่ ละบริ ษัทให้ ถูกต้ องเพื่ อสิ ทธิ ประโยชน์
ต่ างๆของท่านอันอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ดังนั้น สมาคมฯใคร่ ขอให้ ท่านโปรดดาเนินการโดยเร่ งด่ วน หากท่ านเพิกเฉยอาจจะทาให้ ท่านไม่
สามารถใช้ สิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงในวันประชุ มใหญ่ สามัญในครั้งนี้ ท้ายสุ ดนี้ สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับความ
ร่ วมมือด้วยดีจากท่านสมาชิ กด้วยการเข้าร่ วมประชุ มเพื่อลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรี ยงกัน ในวัน
และเวลาดังกล่าว จักขอบคุณเป็ นอย่างยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
( นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมฯ
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เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการระบบสมาชิ กและความถูกต้ องของสมาชิ กทุกท่ าน
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