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111. คุณทิพยว์ลั เจริญสุข สมาชิกสมาคมฯ  รุ่น 50 

112. คุณประทินรัตน ์ วชัรสินธ์ุ สมาชิกสมาคมฯ  รุ่น 55 
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คุณสันติ วิลาสศกัดานนท์  นายกสมาคมฯ แจง้ว่า มีสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม จ านวน  114  ท่าน  ซ่ึง

จ านวนมากกวา่  35  ท่าน ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ  ครบองคป์ระชุมแลว้  จึงไดก้ล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดงัน้ี              

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 29 

มกราคม 2562  ณ  หอ้ง  206   ชั้น  2  อาคารอนุสรณ์   50  ปี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

มตทิี่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 

-  ไม่มี   - 

 



5 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

เลขาธิการฯ ไดน้ าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ท่ีไดด้ าเนินการในรอบ ปี 2562 โดยน าเสนอ

ภาพประกอบ และมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1  ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแลว้ 

 มตทิี่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 

     4.1 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปี 2562  

     ส้ินสุด วนัที่ 30 กนัยายน 2562   

ประธานฯ ไดร้ายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ส าหรับปี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 โดยน าเสนอประกอบอยู่ในสไลด์วาระการประชุม   และมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 2 ท่ี

ไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประเดน็หลกัๆ ทางการเงิน มีดงัน้ี  

                                                                             30 กนัยายน 2562                  30 กนัยายน 2561                 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

          สินทรัพย ์            21,699,810.91          23,594,597.99                   (1,894,787.08) 

                     หน้ีสิน                      2,811,847.75                          5,801,551.04                  (2,989,703.29) 

                    เงินกองทุน                                  18,887,963.16        17,793,046.95                     1,094,916.21  

                                   เงินรายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้าย       1,094,916.21                        (626,430.90)                    1,721,347.11 

กจิกรรมของสมาคมฯ ในปี 2562 

ในปี 2562 สมาคมฯไดมี้การจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีหารายไดเ้พ่ือใชเ้ป็นทุนในการด าเนินกิจการของสมาคมฯ 

กิจกรรมเพ่ือการกศุล รวมถึงเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของคณะฯ และนิสิตปัจจุบนั สรุปไดด้งัน้ี 

   รายไดจ้ากการงานคืนสู่เหยา้ฯ    1,311,553.37 บาท 

   รายไดจ้ากการแข่งขนักอลฟ์การกศุล    1,857,765.46 บาท                                         

   รายไดจ้ากการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล        554,036.50        บาท 

   รายไดแ้ละเงินบริจาคงาน 80 ปี SHI CU RUN FOR SUCCESS   3,848,878.16 บาท 

    รายไดค่้าจากการจดัสมัมนาทางวิชาการ           1,656,281.47 บาท 

    รายไดแ้ละเงินบริจาควารสารเภตรา       711,600.00 บาท 

รายไดจ้ากสมาชิก                            270,560.76        บาท 

รายไดจ้ากเขม็ท่ีระลึกและค่าเส้ือ 75 ปี      160,467.32 บาท 

รายไดแ้ละเงินบริจาคอ่ืน ๆ          195,780.00 บาท 

ดอกเบ้ียรับ            309,448.12 บาท 

        รวม                10,876,371.16 บาท 

 มตทิี่ประชุม         อนุมตัรัิบรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปี 2562  

            ส้ินสุด วนัที่ 30 กนัยายน 2562  
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4.2 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2563 

คณะกรรมการสมาคมฯ  เสนอให้คุณบุญเล่ียม เหลืองนาคทองดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

2707 หรือ คุณวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104   บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ  

อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  เป็นผู ้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน จ านวน        

43,000  บาท  

มตทิี่ประชุม      อนุมตัแิต่งตั้ง คุณบุญเลีย่ม  เหลืองนาคทองดี หรือ คุณวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ เป็นผู้สอบ

บัญชีสมาคมฯ ประจ าปี  2563  และจ่ายค่าตอบแทน จ านวน  43,000   บาท  

 

4.3 พจิารณาเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  

คุณสุเทพ อุนะพ านัก  รุ่น 32 เสนอช่ือ คุณวศิน วฒันวรกิจกุล  รุ่น  44  เขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมฯ  

มตทิี่ประชุม      มมีตเิป็นเอกฉันท์เลือกให้ คุณวศิน วฒันวรกจิกลุ  รุ่น  44  เป็นนายกสมาคมฯ   

  วาระปี  2563-2564  (กมุภาพนัธ์ 2563 - มกราคม 2565)           

    

4.4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ 

ประธานท่ีประชุม ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระ ซ่ึงในปีน้ีมี

กรรมการท่ีครบวาระ จ านวน  10  ท่าน คือ 

1. รศ.วฒันา  ศิวะเก้ือ   รุ่น 22 

2. คุณทิพวรรณ์  วฑุฒิสาร  รุ่น 26 

3. คุณผการัตน ์  อรุณธารี   รุ่น 26 

4. คุณเพลินพิศ  ธนัวารชร  รุ่น 26 

5. คุณทกัษะ  บุษยโภคะ  รุ่น 32 

6. คุณสุเทพ  อุนะพ านกั  รุ่น 32 

7. คุณวิไล  ฉทัทนัตรั์ศมี  รุ่น 32 

8. คุณพูนศรี  อดุลยพิเชฏฐ์  รุ่น 32 

9. คุณวนัชยั  หงส์เชิดชยั  รุ่น 38  

10. คุณวศิน   วฒันวรกิจกุล  รุ่น 44 

กรรมการสมาคมฯ เสนอรายช่ือสมาชิกสมาคมฯ ต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดงัน้ี 

  1. รศ.วฒันา  ศิวะเก้ือ   รุ่น 22 

2. คุณทิพวรรณ์  วฑุฒิสาร  รุ่น 26 

3. คุณผการัตน ์  อรุณธารี   รุ่น 26 

4. คุณเพลินพิศ  ธนัวารชร  รุ่น 26 

5. คุณวิไล  ฉทัทนัตรั์ศมี  รุ่น 32 
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6. คุณรักษพ์งษ ์  เซ่งเจริญ   รุ่น 44 

7. คุณหสัวรา  แสงรุจิ   รุ่น 44 

8. คุณพรรณี  ยงปิยะกลุ  รุ่น 46 

9. รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล   รุ่น 46  

10. คุณสุรยทุธ  ทวีกลุวฒัน์   รุ่น 50 

มตทิี่ประชุม    มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวข้างต้น ด ารง 

           ต าแหน่งกรรมการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ  ประจ าปี  2563-2564 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 -ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

                               ..........................................................                 ........................................................ 

                                                (นายสันต ิ วลิาสศักดานนท์)           (นางช่ืนจติ  โปตระนันทน์) 

                                                                นายกสมาคมฯ                 เลขาธิการสมาคมฯ 

 

 

 

 

   


