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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจ าปี 2564 

วันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเสรี จินตนเสรี ช้ัน 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1.  นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธุ์  นายกสมาคมฯ 
  2.  นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ   อุปนายก 

3.  นางสาวสิริพร  สงบธรรม  เลขาธิการ 
  4.  นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวีทอง  เหรัญญิก 

5.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิตย ์  กรรมการ  
 6. นายธวชั   อานนัโทไทย  กรรมการ 

   7. นางสุวิมล  กฤติยาเกียรณ์  กรรมการ 
  8. นายสุพจน์  แกว้มณี   กรรมการ 
    9. นายยิง่ยง     นิลเสนา   กรรมการ 
   10. นายอดิเรก     พิพฒัน์ปัทมา  กรรมการ 
    
 นางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ต่อ 
ท่ีประชุมถึงจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมมาดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย รับมอบฉนัทะเป็น จ านวน 91 ราย รวมทั้งส้ิน 
101 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 19.ความวา่  “ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกสามญั
เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม” โดยขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี
 เรียนเชิญ นายเก่งกลา้ รักเผา่พนัธุ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในท่ีประชุม และเปิดการประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 2564 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.03 น. 
 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
 
   - ไม่มี - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2563 
   การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 จดัขึ้น เม่ือวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2563  
   เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม The Connecion Seminar Center  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจ าปี 2563 เมื่อวันองัคารท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2563  
   เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม The Connecion Seminar Center  
 
วาระที่ 3 รับทราบกจิกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2563 และนโยบายการด าเนินงานปี 2564 
   ประธานฯ เรียนเชิญนางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ แถลงผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 และแถลงนโยบายการด าเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดดงัปรากฏใน 
หนงัสือเชิญประชุม  ต่อท่ีประชุม และประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 และนโยบายการด าเนินงานปี 2564 

   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจ าปี 2563 

และนโยบายการด าเนินงานปี 2564 
   
วาระที่ 4 รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจ าปี 2563 
   ประธานฯ เชิญ นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมทราบ

ถึงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ประจ าปี 2563 
 
มติท่ีประชุม รับทราบบญัชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจ าปี 2563 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

  ประธานฯ เชิญ นางรัมภา ร่มโพธ์ิ กรรมการสรรหา แจง้ต่อท่ีประชุมเร่ืองกรรมการท่ีออก 
  ตามวาระตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 15 ความวา่  “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู ่ 
  ในต าแหน่ง ไดว้าระละ 3 ปี และเป็นกรรมการเกินกวา่ 2 วาระ ติดต่อกนัไม่ได ้ใหก้รรมการจ านวนไม่ 
  นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ออกจากการเป็นกรรมการ โดยใหท่ี้ประชุม ใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตั้งกรรมการเขา้ 
  มาแทนกรรมการท่ีออกจนครบจ านวนตามขอ้บงัคบั” 
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ดงันั้นรายนามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากกรรมการตามวาระจ านวน 2 ท่าน มีรายนามดงัน้ี 
  1.  นายเก่งกลา้  รักเผา่พนัธุ์ ครบวาระท่ี 2 

2.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิตย ์ ครบวาระท่ี 1 
คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ  เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคล และไดใ้ห้สมาชิกออก

เสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่  โดยในท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมทั้ง 2 ท่าน มี
ช่ือดงัต่อไปน้ี 
  1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิตย ์

2. นายภูวนารถ ณ สงขลา 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 14. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารกิจการสมาคม จ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ย (1) สมาชิกสามญัจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
(2) ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน เช่น ดา้นการเงิน ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการ
วิเคราะห์หลกัทรัพย ์ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมก็ได ้ ใหผู้ ้
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นนายกสมาคม และเป็นอุปนายก  

  จึงท าให ้คณะกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2563-2564 มีจ านวน 12 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสมาคมฯ  
  ไดเ้ลือกต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี   

1.  นายยิง่ยง     นิลเสนา  นายกสมาคม 
  2.  นายภูวนารถ   ณ สงขลา อุปนายก คนท่ี 1   

  3. นายจ านงค ์  วฒันเกส อุปนายก คนท่ี 2   
  4.  นางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ / ประชาสัมพนัธ์ 

5.  นางสาวเยาวลกัษณ์ อร่ามทวีทอง เหรัญญิก 
6.  นายธวชั  อานนัโทไทย กรรมการ 
7.  นางทองอุไร  ลิ้มปิติ   กรรมการ 
8.  นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต  กรรมการ 
9.  นายสุพจน์  แกว้มณี   กรรมการ 
10. นางสุวิมล  กฤติยาเกียรณ์ กรรมการ 
11. นางรัมภา  ร่มโพธ์ิ  กรรมการ 
12. นายอดิเรก     พิพฒัน์ปัทมา  กรรมการ   

มติท่ีประชุม มีมติรับรองบคุคลตามที่ได้มีการเลอืกตั้งลงคะแนน 2 ท่าน คือ  
1. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต 
2. นายภูวนารถ  ณ สงขลา 

  เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการสมาคมฯ และรับรองการด ารงต าแหน่งของกรรมการท้ัง 12 ท่าน 
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุม ใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง  น.ส.นนัธิรา คุณงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
  เลขทะเบียน 12707 หรือน.ส.นชัชา ศรีอภยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116   
  แห่งบริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2564  
  โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ปีละ 58,000 บาท (หา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น)          

           
มติท่ีประชุม มีมติแต่งตั้ง น.ส.นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ 
   น.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116  แห่งบริษัท ส านักงาน ปีติเสวี จ ากดั  
   เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 58,000 บาท   
   (ห้าหมื่นแปดพนับาทถ้วน)        

 
 
วาระที่ 7 เร่ืองอืน่ ๆ  
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม 14.53 น. 
 
                 

                                              
ลงช่ือ .............................................. ประธานท่ีประชุม   ลงช่ือ ..........................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
              (นายเก่งกลา้ รักเผา่พนัธุ์)                         (นางสาวสิริพร สงบธรรม) 
                     นายกสมาคมฯ                         เลขาธิการสมาคมฯ     


