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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
วนัองัคารที ่27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601-602 ช้ัน 6 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 
 

รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1.  นางวชิรา  ณ ระนอง  นายกสมาคม 
  2.  นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ   เหรัญญิก 

3.  นางสาวสิริพร สงบธรรม  เลขาธิการ/ประชาสัมพนัธ์ 
  4.  นายจ านงค ์  วฒันเกส  กรรมการ  
  5.  นายธวชั  อานนัโทไทย  กรรมการ 
  6. นายภูวนารถ  ณ สงขลา  กรรมการ 
  7.  นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวทีอง  กรรมการ 
  8.  นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  กรรมการ 
  9. นายภาคภูมิ  ภาคยว์ศิาล  กรรมการ 
  10. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  กรรมการ 
    
 นางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ต่อท่ี
ประชุมถึงจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมมาดว้ยตนเองจ านวน 25 ท่าน รับมอบฉนัทะเป็นจ านวน 131 ท่าน รวมทั้งส้ิน 
156 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 19.ความวา่ ”ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกสามญั
เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 50 คน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม” โดยขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 เรียนเชิญ นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในท่ีประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 2561 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
เร่ิมประชุมเวลา 18.00 น. 
 
วาระที ่1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2560 
  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 จดัข้ึนเม่ือวนัวนัศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัใหญ่ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 
 

วาระที ่3 รับทราบกจิกรรมทีผ่่านมา ในรอบปี 2560 และนโยบายการด าเนินงานปี 2561 
   ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการสมาคมฯ แถลงผลการด าเนินการ 

ประจ าปี 2560 และแถลงนโยบายการด าเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดดงัปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชุม  ต่อท่ีประชุม และประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และ
นโยบายการด าเนินงานปี 2561 

   
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจ าปี 2560 และ

นโยบายการด าเนินงานปี 2561 
   
วาระที ่4 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ เรียนแจง้ต่อท่ีประชุมทราบถึงรายงาน – บญัชีงบฐานะทางการเงิน และงบรายไดร้ายจ่าย

ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ประจ าปี 2560 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงาน - งบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2560 

 
วาระที ่5   พจิารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ         

ประธานฯ เรียนแจง้ต่อท่ีประชุม เร่ืองหลกัการและเหตุผล : การเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ  
ท่ีรวดเร็ว ท าให้ระบบโครงสร้างเชิงนิเวศ ของตลาดเงิน ตลาดทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เช่นกนั 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งสมยคุ ทนัสมยั คณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นสมควรใหมี้การปรับแกไ้ขขอ้บงัคบั 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 
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            / วาระท่ี 6.. 
วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ เชิญ ประธานกรรมการสรรหา แจง้ต่อท่ีประชุมเร่ืองกรรมการท่ีออกตามวาระตาม 
ขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 15 ความวา่  “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยูใ่นต าแหน่งไดว้าระละ 3 ปี  
และเป็นกรรมการเกินกวา่ 2 วาระ ติดต่อกนัไม่ได ้ใหก้รรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ออกจากการ 
เป็นกรรมการ โดยใหท่ี้ประชุม ใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตั้งกรรมการเขา้มาแทนกรรมการท่ีออกจน 
ครบจ านวนตามขอ้บงัคบั” 

 
ดงันั้นรายนามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากกรรมการตามวาระจ านวน 5 ท่าน มีรายนามดงัน้ี 

1.นางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ  (ครบวาระท่ี 2) 
2.นายธวชั  อานนัโทไทย กรรมการ  (ครบวาระท่ี 2) 
3.นายเก่งกลา้ รักเผา่พนัธ์ุ กรรมการ  (ครบวาระท่ี 1) 

       4.นายยงยศ  วารีสุรหาญ กรรมการ  (ครบวาระท่ี 1) 
       5.นายภาคภูมิ ภาคยว์ศิาล กรรมการ  (ครบวาระท่ี 1) 
 
คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ  เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคล และได้ให้สมาชิกออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่  โดยในท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมทั้ง   3 ท่าน และสามารถ
เลือกกลบัมาได ้2 ท่าน มีช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธ์ุ 
2.นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต 
3. นางสาวลลิตา หงส์รัตนวงศ ์

( เสนอช่ือ 3 ท่าน เลือกได ้2 ท่าน) 
  จึงท าให ้คณะกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2561 – 2562 มีจ านวน 12 ท่าน  ดงัน้ี 
  1.  นางวชิรา  ณ ระนอง 
  2.  นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธ์ุ 
  3.  นายจ ารัส  สวา่งสมุทร 
  4.  นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ 

5.  นายจ านงค ์  วฒันเกส 
6. นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์ 
7. นายภูวนารถ  ณ สงขลา 
8. นางสุพรรณ  โปษยานนท ์
        / กรรมการ.... 
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9. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช 
10. นางทองอุไร  ล้ิมปิติ 
11. นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวทีอง 
12. นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต 
 

 ซ่ึงคณะกรรมการสมาคมฯ ไดเ้ลือกต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี   
  1.  นางวชิรา  ณ ระนอง  นายกสมาคม 
  2.  นายจ านงค ์  วฒันเกส  อุปนายก 
  3.  นายจ ารัส  สวา่งสมุทร  อุปนายก 
  4.  นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ   เหรัญญิก 

5.  นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธ์ุ  เลขาธิการ / ประชาสัมพนัธ์ 
6. นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์ 
7. นายภูวนารถ  ณ สงขลา 
8. นางสุพรรณ  โปษยานนท ์
9. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช 
10. นางทองอุไร  ล้ิมปิติ 
11. นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวทีอง 
12. นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต 
   

มติทีป่ระชุม มีมติรับรองบุคคลตามทีไ่ด้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 2 ท่าน คือ นายเก่งกล้า รักเผ่าพนัธ์ุ  
และนางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการสมาคมฯ  
และรับรองการด ารงต าแหน่งของกรรมการทั้ง 12 ท่าน 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา  ววิฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4712  หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589  
แห่งบริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2561 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 55,000 บาท (หา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น)   
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
หนา้ 4/5 



                                                                   
               สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
          THAI  INVESTORS  ASSOCIATION (TIA) 
 

                                                                                      - 5 -   

The World Federation of Investors Corporation  

         / วาระท่ี 7 
 

มติทีป่ระชุม มีมติแต่งตั้ง นางสาวชวนา  ววิฒัน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4712  หรือ  
นางสาวพรทพิย์ อมรชัยเลศิพฒันา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589  
แห่งบริษัท ส านักงาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2561 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 55,000 บาท (ห้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน)        
 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม 19.50 น. 
 
                 

                                             
ลงช่ือ .............................................. ประธานท่ีประชุม   ลงช่ือ ............................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
              (นางวชิรา ณ ระนอง)                          (นางสาวสิริพร สงบธรรม) 
                     นายกสมาคม                           เลขาธิการสมาคม 
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