สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
รายงานการประชุมใหญ่ สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ประจาปี 2564
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายเก่งกล้า
2. นางรัมภา
3. นางสาวสิ ริพร
4. นางสาวเยาวลักษณ์
5. นางพรรณี
6. นายธวัช
7. นางสุวิมล
8. นายสุพจน์
9. นายยิง่ ยง
10. นายอดิเรก

รักเผ่าพันธุ์
ร่ มโพธิ์
สงบธรรม
อร่ ามทวีทอง
วรวุฒิจงสถิตย์
อานันโทไทย
กฤติยาเกียรณ์
แก้วมณี
นิลเสนา
พิพฒั น์ปัทมา

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวสิ ริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งต่อ
ที่ประชุมถึงจานวนสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมมาด้วยตนเอง จานวน 10 ราย รับมอบฉันทะเป็ น จานวน 91 ราย รวมทั้งสิ้ น
101 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 19.ความว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีสมาชิกสามัญ
เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม” โดยขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
เรี ยนเชิญ นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในที่ประชุม และเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564 สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
เริ่ มประชุมเวลา 14.03 น.
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
- ไม่มี -
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ประจาปี 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 จัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี ยม The Connecion Seminar Center

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญใหญ่ ประจาปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรียม The Connecion Seminar Center

วาระที่ 3

รับทราบกิจกรรมที่ผ่านมา ในรอบปี 2563 และนโยบายการดาเนินงานปี 2564
ประธานฯ เรี ยนเชิญนางสาวสิ ริพร สงบธรรม เลขาธิการ แถลงผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 และแถลงนโยบายการดาเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดดังปรากฏใน
หนังสื อเชิญประชุม ต่อที่ประชุม และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 และนโยบายการดาเนินงานปี 2564

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจาปี 2563
และนโยบายการดาเนินงานปี 2564

วาระที่ 4

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่ าย และบัญชีงบดุล ประจาปี 2563
ประธานฯ เชิญ นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ถึงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ประจาปี 2563

มติที่ประชุม

รับทราบบัญชีรายรับ รายจ่ าย และบัญชีงบดุล ประจาปี 2563

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ เชิญ นางรัมภา ร่ มโพธิ์ กรรมการสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่ องกรรมการที่ออก
ตามวาระตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 15 ความว่า “กรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่
ในตาแหน่ง ได้วาระละ 3 ปี และเป็ นกรรมการเกินกว่า 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้ ให้กรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ออกจากการเป็ นกรรมการ โดยให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญประจาปี เลือกตั้งกรรมการเข้า
มาแทนกรรมการที่ออกจนครบจานวนตามข้อบังคับ”

93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ถนนรั ชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 0-2247-7486-7, 0-2009-9494 โทรสาร 0-2247-7480 http://www.thaiinvestors.com

ดังนั้นรายนามกรรมการที่จะต้องออกจากกรรมการตามวาระจานวน 2 ท่าน มีรายนามดังนี้
1. นายเก่งกล้า
รักเผ่าพันธุ์
ครบวาระที่ 2
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิตย์ ครบวาระที่ 1
คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล และได้ให้สมาชิกออก
เสี ยง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 2 ท่าน มี
ชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิตย์
2. นายภูวนารถ ณ สงขลา
ตามข้อบังคับ ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่บริ หารกิจการสมาคม จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วย (1) สมาชิกสามัญจานวน 2 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 1 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านกฎหมาย เป็ นต้น กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิไม่จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกสมาคมก็ได้ ให้ผู ้
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นนายกสมาคม และเป็ นอุปนายก
จึงทาให้ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจาปี 2563-2564 มีจานวน 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้เลือกตาแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1. นายยิง่ ยง
นิลเสนา
นายกสมาคม
2. นายภูวนารถ
ณ สงขลา
อุปนายก คนที่ 1
3. นายจานงค์
วัฒนเกส
อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวสิ ริพร
สงบธรรม
เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ ามทวีทอง เหรัญญิก
6. นายธวัช
อานันโทไทย กรรมการ
7. นางทองอุไร
ลิม้ ปิ ติ
กรรมการ
8. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
9. นายสุพจน์
แก้วมณี
กรรมการ
10. นางสุวิมล
กฤติยาเกียรณ์ กรรมการ
11. นางรัมภา
ร่ มโพธิ์
กรรมการ
12. นายอดิเรก
พิพฒั น์ปัทมา กรรมการ
มติที่ประชุม มีมติรับรองบุคคลตามที่ได้มีการเลือกตั้งลงคะแนน 2 ท่าน คือ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายภูวนารถ ณ สงขลา
เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการสมาคมฯ และรับรองการดารงตาแหน่ งของกรรมการทั้ง 12 ท่าน
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นันธิ รา คุณงาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 12707 หรื อน.ส.นัชชา ศรี อภัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116
แห่งบริ ษทั สานักงาน ปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของสมาคมฯ ประจาปี 2564
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ปี ละ 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มีมติแต่งตั้ง น.ส.นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707 หรือ
น.ส.นัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116 แห่ งบริษัท สานักงาน ปี ติเสวี จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ปี ละ 58,000 บาท
(ห้ าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7

เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

ปิ ดประชุม

14.53 น.

ลงชื่อ .............................................. ประธานที่ประชุม
(นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์)
นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ ..........................................ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวสิ ริพร สงบธรรม)
เลขาธิการสมาคมฯ
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