ที่ สนญ. 051/2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561

เรี ยน ท่านสมาชิก
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ใบตอบรับเข้าร่ วมประชุม
ด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กาหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรู ม ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลี่ย ์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุ งเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7

เรื่ องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลประจาปี 2561
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจาปี 2562 - 2563
เรื่ องอื่นๆ

ลำดับวำระกำรประชุ มโดยสั งเขป ดังนี้
09.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 น. - 11.30 น. เริ่มเข้ ำวำระกำรประชุ ม
11.30 น. - 13.30 น. ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง และรับประทำนอำหำรกลำงวันร่ วมกัน
เนื่องจากวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปั จจุบนั ได้หมดวาระลง และการประชุ มใหญ่
ครั้ งนี้ จะมี การเลื อกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่เพื่อเข้ามาบริ หารสมาคมฯ เป็ นสมัยที่ 38 ประจาปี
2562 - 2563 มีวาระ 2 ปี ตามข้อบังคับของสมาคมฯ การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิ ก
มาร่ วมประชุ มอย่างน้อยจานวน 1 ใน 4 ของสมาชิ กทั้งหมด ปั จจุบนั สมาคมฯมีสมาชิ กจานวน
1,599 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจานวน 400 ราย จึงจะครบองค์ประชุม

สาหรั บรายงานกิ จกรรมผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการประจาปี 2561 และงบดุ ล
ประจาปี 2561 สมาคมฯจะจัดส่ งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาต่อไป
อนึ่ง สมำคมฯใคร่ ขอเชิ ญท่ ำนสมำชิ ก โปรดสละเวลำเข้ ำร่ วมประชุ มด้ วยตัวท่ ำนเอง หรื อ
หำกท่ ำนติดภำรกิจจำเป็ น โปรดให้ ตัวแทน 1 ใน 3 รำยชื่ อที่สมำชิ กได้ เสนอไว้ กับสมำคมฯเข้ ำร่ วม
ประชุ ม และใช้ สิทธิ์ออกเสี ยงเลือกตั้งแทนท่ ำน โดยขอให้ นำบัตรประชำชนติดตัวไปด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมฯ

หมำยเหตุ : สมำชิกสำมัญ แต่ ละรำยมีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงได้ 1 เสี ยง กำรออกเสี ยงลงคะแนนใน
ที่ประชุ มใหญ่ ผู้ใช้ สิทธิ์จะต้ องเป็ นตัวแทน 1 ใน 3 รำยชื่ อที่สมำชิ กได้ แจ้ งไว้ กับสมำคมฯ
เท่ ำนั้น สมำชิ กสำมัญ ไม่ สำมำรถมอบอำนำจในกำรใช้ สิทธิ์ลงคะแนนให้ แก่ ผ้ อู ื่น

ใบตอบรับกำรเข้ ำร่ วมประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ห้ อง เมย์ แฟร์ แกรนด์ บอลรู ม ชั้ น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย่ ์ โฮเต็ล ประตูนำ้
กรุ งเทพฯ กรุ ณำยืนยันกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม
ทีโ่ ทรสำรหมำยเลข 0-2237-6045 หรื อ E-mail : info@atta.or.th
ชื่ อผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม ...................................................................... ตำแหน่ ง......................................
บริษัท ................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ ...................................................................................................................................................
โทร ......................................... แฟกซ์ ...................................... หมำยเลขสมำชิก ...........................
ประเภทสมำชิก  สำมัญ ประกอบธุรกิจท่ องเที่ยว ตลำดหลัก ...............................
 สมทบ
ค่ ำลงทะเบียนในกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม : บริษัทสมำชิก ฟรี 1 ท่ำน
 ผู้ทเี่ ป็ นแขกรับเชิ ญของสมำชิ ก ท่ ำนละ 900 บำท (รวม Vat )

ลงชื่ อ...........................................................กรรมกำรผู้มีอำนำจ
(
)
ตำแหน่ ง......................................................
วันที่ ...........................................................
ขอขอบพระคุณอย่ ำงสู งสำหรับควำมร่ วมมือด้ วยดีจำกท่ ำนสมำชิ ก

