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ที ่สธม. 011/2562 

      
 27 กุมภาพนัธ ์2562 

.ค. นี้ ดว้ยจกัขอบคุณยิง่ 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อพจิารณา 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
               

     
 

(นายวนสั วริะพรสวรรค)์ 
เลขาธกิารสมาคมธุรกจิไมย้างพาราไทย 

 
 
 
 
 
 
เจา้หน้าที่ประสานงาน 
ศุภราภรณ์ / ศริิรตัน์ 
0-7421-3419, 0-7444-6220 

 
เร่อืง ขอเชญิร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจา ปี 2562 สมาคมธุรกจไิ มย้างพาราไทย 
เรยีน สมาชกิสมาคมธุรกจิไมย้างพาราไทย 
สง่ิทสี่่งมาดว้ย 1. ระเบยีบวาระการประชุม 
  2. แบบตอบรบั 
 
 ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562                
ในวนเสั ารท์ ี่16 มนาี คม  พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเกาะกลาง  โรงแรมมารไิทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา  
รสีอรท ์ อ.เมอืง จ.กระบ  ่ี โดยมระี เบยีบวาระการประชุมฯ ดงัแนบ   
  
 ในการน้ สี มาคมฯ จงึเรยีนมาเพ่อืขอเชญิท่านเขา้ร่วมการประชุม ตามวนัเวลาและสถานท่ดีงักล่าว 
อนึ่ง เพ่อืความสะดวกในการจดัเตรยีมรายละเอยีดและสถานท่ี ใคร่ขอความกรุณาแจ้งยนืยนัการเขา้ร่วมใน
แบบตอบรบัทแนบ่ี มา และส่งกลบัไปทสี่มาคมฯ ภายในวนทั  ี่11 มี



 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2562  
สมาคมธุรกิจไมย้างพาราไทย  

 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรอง 

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 ผลการด าเนินงานสมาคมฯ ประจ าปี 2561   
 3.2 แผนการด าเนินงานสมาคมฯ ปี 2562 
          
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 งบการเงนิสมาคมฯ ประจ าปี 2561 
 4.2 แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน  
          
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

----------------------- 
 
 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม ์ปารค์ แอนด ์สปา รีสอรท์ อ.เมอืง จ.กระบ ่ี

----------- 



แบบตอบรบั 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2562 สมาคมธรุกิจไม้ยางพาราไทย  

 
 

ช่ือ-สกลุ   …………………………………….……………………………….………….….…….…  
(     ) ทีป่รกึษาสมาคมฯ            (     )  กรรมการสมาคมฯ     
(     ) สมาชกิสามญัตลอดชพี      (     )  สมาชกิสามญัรายปี     (     )  สมาชกิวสิามญัรายปี 
 

 ยนิดเีขา้ร่วม   
 ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้  

        ขอส่ง……………………………………………….……………………เขา้ร่วมแทน 
 

 

(    )   ตอ้งการใหส้ ารองหอ้งพกั จ านวน..........หอ้ง ........คนื  วนัทีเ่ขา้พกั .................... 
ประเภทและอตัราหอ้งพกั รวมอาหารเช้า 
(   ) หอ้งพกั  ประเภทเตยีงเดีย่ว    1,400  บาท/หอ้ง/คนื   
(   ) หอ้งพกั  ประเภทเตยีงคู่         1,500  บาท/หอ้ง/คนื    
         

➢   ขอเพ่ิมวาระการประชุม  ดงันี้   (โปรดระบุ ✓) 
           (   )  เพื่อทราบ   (   )  เพื่อพจิารณา    (   )  เรื่องสบืเนื่อง    (   ) เรื่องอื่น ๆ 
 เรือ่ง ........................................................................................................................... 
 รายละเอยีดประกอบการน าเสนอ  ................................................................................. 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 

 
    ผูแ้จง้............................................................ 
           (            ) 

          วนัทีแ่จง้ ..................................................... 
 

 
กรณุาแจ้งกลบัไปท่ี  สมาคมธรุกิจไม้ยางพาราไทย 

โทรสาร 0-7444-6221   หรอืที่   E-mail :   tpa2553@hotmail.com 
กรุณาแจง้กลบัภายในวนัที ่11 มนีาคม 2562 จกัขอบคุณยิง่ 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. 
ณ ห้องเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม ์ปารค์ แอนด ์สปา รีสอรท์ อ.เมือง จ.กระบ่ี 

*************** 

➢   ขอแจ้งตอบรบัการร่วมการประชุม  ดงันี้    
 (    )   การประชุมใหญ่สามญัประจา ปี 2562 เวลา  16.00  น.
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