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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
รายงานการประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
วันองัคารท่ี 26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. 

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

รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางวชิรา  ณ ระนอง  นายกสมาคม 
  2.  นายจ านงค ์  วฒันเกส  อุปนายก 

3.  นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธุ์  เลขาธิการ 
4.  นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ   เหรัญญิก 
5.  นายภูวนารถ  ณ สงขลา  กรรมการ 

  6.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิตย ์  กรรมการ  
  7.  นางสุพรรณ    โปษยานนท ์  กรรมการ 

  8.  นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวีทอง  กรรมการ 
  9. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  กรรมการ 
    
 นายเก่งกลา้ รักเผ่าพนัธุ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวตอ้นรับสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้
ต่อท่ีประชุมว่ามีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมมาดว้ยตนเองจ านวน 35 ท่าน สมาชิกผูรั้บมอบฉันทะเป็นจ านวน 113 ท่าน รวม
สมาชิกเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 148 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 19.ความว่า ”ในการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 50 คน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม” โดยขอด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 
 เรียนเชิญ นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในท่ีประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 
2562  
 
เร่ิมประชุมเวลา 18.03 น. 
 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561 
  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 จดัขึ้นเม่ือวนัวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจ าปี 2561 เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. 

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

วาระที่ 3 รับทราบกจิกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2561 และนโยบายการด าเนินงานปี 2562 
   ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวสิริพร สงบธรรม ท่ีปรึกษาสมาคมฯ สรุปผลการด าเนินการ 

ประจ าปี 2561 และแถลงนโยบายการด าเนินงานปี 2562 ตามรายละเอียดดงัปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชุม  เพื่อใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ท่ีผา่นมา และรับทราบนโยบายการ
ด าเนินงานปี 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจ าปี 2561 และนโยบาย
การด าเนินงานปี 2562 

   
วาระที่ 4 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมทราบถึงรายงาน – บญัชีงบฐานะการเงิน และงบรายไดร้ายจ่ายของ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ประจ าปี 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงาน - งบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

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

 รายนามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากกรรมการตามวาระจ านวน 5 ท่าน มีรายนามดงัน้ี 
1. นางวชิรา ณ ระนอง         ครบวาระท่ี 2 
2. นายจ ารัส สวา่งสมุทร ครบวาระท่ี 2 
3. นางรัมภา ร่มโพธ์ิ        ครบวาระท่ี 2 
4. นายจ านงค ์ วฒันเกส ครบวาระท่ี 1 
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์      ครบวาระท่ี 1 
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มติท่ีประชุม มีมติรับรองบุคคลตามท่ีได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 5 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการสมาคมฯ  คือ  
1. นายจ านงค์ วัฒนเกส  
2. นางสุวิมล กฤตยาเกยีรณ์ 

  3. นายธวัช อานันโทไทย 
  4. นางสาวสิริพร สงบธรรม 
  5. นายสุพจน์ แก้วมณี 
 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4712  หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589  
แห่งบริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท (หา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
   

มติท่ีประชุม มีมติแต่งตั้ง นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4712  หรือ  
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลศิพฒันา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589  
แห่งบริษัท ส านักงาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท (ห้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน)        
 
 
 
 

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ  เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคล และไดใ้ห้สมาชิกออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่  โดยในท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมทั้ง 5 ท่าน 
มีช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายจ านงค ์ วฒันเกส  
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

  3. นายธวชั อานนัโทไทย 
  4. นางสาวสิริพร สงบธรรม 
  5. นายสุพจน์ แกว้มณี 
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วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี – 
 
ปิดประชุม 18.45 น. 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................. ประธานท่ีประชุม   ลงช่ือ ............................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
              (นางวชิรา ณ ระนอง)                          (นายเก่งกลา้ รักเผา่พนัธุ์) 
                     นายกสมาคม                           เลขาธิการสมาคม     

 


