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ประกาศสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ที่ สคท. 002 / 2564
เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
******************************************************************
ตามที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์
ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย มีประกาศแจ้ง
จำกัดการเข้าออกในพื้นที่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทำให้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ไม่สามารถใช้
พืน้ ที่ดังกล่าวจัดการประชุมได้
ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึ งมี
มติในที่ประชุมกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบ ดังนี้
1. ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ยังคงดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 23
มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เช่นเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนน
รามคำแหง 83/3 เวลา 13.30 น.
2. ในการประชุม สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินการมาประชุมด้วยตนเอง หรือ จะประชุม
ผ่านทางออนไลน์ (โดยจะต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบภายในวันที่ 18 มกราคม 2564)
3. หากสมาชิกประสงค์ที่จะเลือกวิธีประชุมออนไลน์ จะเป็นประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Google Meet ซึ่ง
สมาชิกที่ประสงค์จะประชุมออนไลน์ จะต้องมี g-mail เพื่อเข้าร่วมประชุม
4. หากสมาชิกประสงค์ที่จะมาประชุมด้วยตนเองและจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางข้ามประเทศ
สมาชิกจะต้อ งยินดีปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกันการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ
หน่วยงานต่างๆ (เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ฯ)
5. ในการประชุม หากสมาชิกไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบอำนาจให้มีผู้เข้าประชุม
แทนสมาชิกจะต้องส่งเอกสารมอบอำนาจแจ้งสมาคมฯ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564
* ทั้งนี้กรุณาสแกนเอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมส่งทาง line Official และส่งเอกสารฉบับจริงมายังสมาคม
(สมาคมขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบอำนาจ ไม่สามารถมอบอำนาจช่วงได้)
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

( ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ )
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

แบบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานครฯ
***********************************************************
 ประเภทสามัญ/สมทบ/วิสามัญ ...................................................................................................
เลขที่สมาชิก ................................................................................................................................
ชื่อ

สกุล

.

ตำแหน่ง

มือถือ

.

โทรศัพท์

โทรสาร

.

เข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์
เข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผ่านทางออนไลน์
ส่งผู้แทน เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้
ชื่อ

สกุล

.

ตำแหน่ง

มือถือ

.

โทรศัพท์

โทรสาร

.

หมายเหตุ : กรุณายืนยัน และตอบรับการเข้าร่วมการประชุมมายังสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-136-1271 หรือ line Official เพียงท่านแอดไลน์มาที่ @171gxkjz หรือ
ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2564
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า

หนังสือมอบอำนาจ
ทำที่ ...........................................................................
วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .......................................................... ตำแหน่ง ..............................................
ซึ่งเป็นผู้ถอื บัตรประชาชนเลขที่ .................................................................. ออกให้ ณ .............................................
เมื่อวันที่ ........../.........../......... บัตรหมดอายุเมื่อวันที่ .........../............./...........อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ..........
ซอย ............................. ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................
ขอมอบอำนาจ .................................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่
....................................................... ออกให้ ณ .................................................... เมือ่ วันที่ ............../............/.........
บัตรหมดอายุเมื่อวันที่ .........../............./............ อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ .............ซอย ..................................
ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................................
เป็นผู้มีอำนาจ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ

ผู้มอบอำนาจ
(…………………..……………………………………………)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ
(…………………..……………………………………………)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจได้
ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้ิวมือต่อหน้าข้าพเจ้า
ลงชื่อ

พยาน
(…………………..……………………………………………)

ลงชื่อ

พยาน
(…………………..……………………………………………)

*** กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วยทุกครัง้
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