
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 

วนัองัคารที ่29 มกราคม  2562 
ณ ห้อง 206  ช้ัน 2   อาคารอนุสรณ์  50 ปี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

                                   รุ่นท่ี 
1. คุณมุกดา เอ้ือวฒันะสกลุ                       ท่ีปรึกษาสมาคมฯ   19 
2. คุณวสิา กพุชกะ                         ”   21 
3. คุณอดุลย ์ จนัทนจุลกะ   ”   25 
4. คุณวชัรี คุณกิตติ   ”   30 
5. คุณสนัติ  วลิาสศกัดานนท ์     นายกสมาคมฯ   32 
6. ศ.(พิเศษ) มลัลิกา บุนนาค    อุปนายกสมาคมฯ   21 
7. รศ.วฒันา ศิวะเก้ือ     อุปนายกสมาคมฯ   22 
8. คุณทิพวรรณ์ วฑุฒิสาร     อุปนายกสมาคมฯ   26 
9. คุณสรรเสริญ  อรุณธารี   อุปนายกสมาคมฯ   26 
10. คุณเพลินพิศ ธนัวารชร   อุปนายกสมาคมฯ   26 
11. รศ.บุญเสริม  วมิุกตะนนัทน ์   อุปนายกสมาคมฯ   27 
12. คุณทกัษะ บุษยโภคะ   อุปนายกสมาคมฯ   32 
13. คุณวชิา  กลุกอบเกียรติ   อุปนายกสมาคมฯ   36 
14. คุณช่ืนจิต โปตระนนัทน ์    เลขาธิการ   32 
15. คุณวไิล ฉทัทนัตรั์ศมี     เหรัญญิก    32 
16. คุณผการัตน ์ อรุณธารี     ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาชิก  26 
17. คุณพรรณี วรวฒิุจงสถิต   ประธานฝ่ายวชิาการ  32 
18. คุณพนูศรี อดุลยพิเชฎฐ ์     ประธานฝ่ายทะเบียน  32 
19. คุณณพชัญป์ภา ทิพยร่ื์นเริง   ประธานฝ่ายปฎิคม   34 
20. คุณสุวฒัน์ เชวงโชติ   ประธานฝ่ายสมาชิก  51 
21. คุณนิตยา เอ้ือรักสกลุ   กรรมการสมาคมฯ   28 
22. คุณสุมาลี ทองนาค    ”   30 
23. ผศ.ดร.อรนุช สูงสวา่ง    ”   30 
24. คุณภทัรันดา ลีละยวูะ    ”   31 
25. คุณศรีประภา พร้ิงพงษ ์    ”   31 
26. คุณสุเทพ อุนะพ านกั    ”   32 
27. คุณรัตนา วรีะธนาพานิช    ”   32 
28. รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ    ”   32 
29. คุณสุวรรณี ปวฒิุยาพงศ ์    ”   33 
30. คุณวชิรา ณ ระนอง    ”   34 
31. คุณพณญัญา บณัฑุวงศ ์    ”   34 
32. คุณกลัยา วชิญสกลุวงศ์    ”   34 
33. คุณนราธิป ลิขิตนนัท ์    ”   34 
34. คุณสุจินดา ปิลนัธนดิลก    ”   34 
35. คุณสุขมุวรรณ พิศาลบุตร    ”   34 
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36. คุณศรีวภิา ธรรมรักษ ์    ”   34 
37. คุณสุวฒัน์ ปริญญาปริวฒัน ์    ”   36 
38. คุณทิพา โรจน์วาธรรม    ”   36 
39. คุณพรทิพย ์  สุขทพัภ ์   กรรมการสมาคมฯ   36 
40. คุณศรีวภิา ชูจิรวงศ ์    ”   39 
41. คุณจรูญ วารีวนิช   สมาชิกสมาคมฯ   21 
42. คุณวชิิต  วงัวสุ        ”   22 
43. คุณวทิยา  วทิยสุภาเลิศ   ”   22 
44. คุณววิฒัน์  สิริวฒันประยรู   ”   22 
45. คุณฉตัรชยั  ยงกิตติกลุ   ”   22 
46. พ.ต.อ.ศรศกัด์ิ  แกว้รักษา   ”   27 
47. คุณพรรณพิไล  สุพรรณโรจน ์   ”   30 
48. คุณวชิิต  กรวทิยาคุณ   ”   30 
49. คุณประวติั  จิรวฒิุตานนัท ์   ”   31 
50. คุณพาณิชย ์  นิยมวานิช   ”   31 
51. คุณวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์   ”   32 
52. คุณลดาวลัย ์  ตนัติฐากรูานนท ์   ”   32 
53. คุณสหสั  ไพรรัตนากร   ”   33 
54. คุณภคัคิวรรณ  เลาหบุญ    ”   34 
55. คุณไศลลา  ธรรมจารีย ์   ”   37 
56. คุณศรีสุกิจ  ศุลีพร    ”   39 
57. คุณสุภี  เหล่านิยมไทย   ”   41 
         

 

             คุณสนัติ วลิาสศกัดานนท ์ นายกสมาคมฯ แจง้วา่มีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 57 ท่าน ซ่ึงจ านวนมากกวา่ 35 ท่าน ตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฯ ครบองคป์ระชุมแลว้ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561
ณ หอ้ง 206  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มตทิีป่ระชุม        รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 

-  ไม่มี   - 
 

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

 เลขาธิการฯ ไดน้ าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ท่ีไดด้ าเนินการในรอบ ปี 2561 โดยน าเสนอ 
ภาพประกอบ และมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแลว้ 

 มตทิีป่ระชุม รับทราบตามทีเ่สนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 

4.1 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี  2561  ส้ินสุดเพยีงวนัที ่ 30  กนัยายน  2561 

ประธานฯ ไดแ้ถลงถึงฐานะการเงินของสมาคมฯ ประจ าปี  2561  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561 โดยน า 
เสนอประกอบกบัสไลด์ และมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประเด็นหลกัๆ 
ทางการเงิน มีดงัน้ี  

                                                                30 กนัยายน 2561                 30 กนัยายน 2560                 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
                สินทรัพย ์                23,594,598          22,192,274    1,975,344 
                หน้ีสิน                       5,801,551              3,432,796                   2,167,064 
               เงินกองทุน                        17,793,047        18,759,478      (191,820) 
                                              รายได ้                   5,850,731            5,205,375       645,356 

ค่าใชจ่้ายก่อนหกัภาษี          6,359,687          5,145,602                   1,214,085 
ภาษีเงินได ้              117,475                                 101,593 
เงินรายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้าย-        (626,431)                     (41,820)     (584,611) 

   หลงัหกัภาษี 
 

กจิกรรมของสมาคมฯ ในปี  2561 
ในปี 2560 สมาคมฯไดมี้การจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีหารายไดเ้พ่ือใชเ้ป็นทุนในการด าเนินกิจการของสมาคมฯ 
กิจกรรมเพ่ือการกศุล รวมถึงเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของคณะฯ และนิสิตปัจจุบนัพอสรุปไดด้งัน้ี 
 รายไดจ้ากการงานคืนสู่เหยา้ฯ   1,199,199 บาท 
 รายไดจ้ากการแข่งขนักอลฟ์การกศุล   2,063,243 บาท                                         

  รายไดจ้ากการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล        520,196              บาท 
   รายไดค้่าจากการจดัสมัมนาทางวชิาการ          401,108 บาท 
   รายไดแ้ละเงินบริจาควารสารเภตรา      835,000 บาท 

รายไดจ้ากสมาชิก                       257,477               บาท 
รายไดจ้ากเขม็ท่ีระลึก       184,019 บาท 
รายไดแ้ละเงินบริจาคอ่ืน ๆ          121,439 บาท 
ดอกเบ้ียรับ        269,050 บาท 

        รวม                 5,850,731 บาท 
   มตทิีป่ระชุม        อนุมตัรัิบรองงบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี 2561 ส้ินสุดเพยีงวนัที ่30 กนัยายน 2561 
 

4.2 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2562 
คณะกรรมการสมาคมฯ  เสนอใหคุ้ณบุญเล่ียม เหลืองนาคทองดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2707 หรือ 
คุณวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104   บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ  อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000  บาท 

มตทิีป่ระชุม      อนุมตัิแต่งตั้ง คุณบุญเลีย่ม  เหลืองนาคทองด ีหรือ คุณวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ท่านใดท่าน
หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจ าปี 2562  และจ่ายค่าตอบแทน  เป็นเงนิ 40,000 บาท  

 
4.3 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ทีค่รบวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯท่ีครบวาระ ซ่ึงในปีน้ีมีจ านวน 10 ท่าน  ไดแ้ก่ 
1.   ศ.(พิเศษ)มลัลิกา บุนนาค   รุ่น  21  

  2.   รศ.บุญเสริม  วมิุกตะนนัทน ์  รุ่น  27  
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  3.   คุณภทัรันดา  ลีละยวูะ   รุ่น  31 
  4.   คุณศรีประภา  พร้ิงพงษ ์   รุ่น  31 
  5.   คุณพรรณี  วรวฒิุจงสถิต  รุ่น  32 
  6.   คุณดนูนาถ  สุวรรณานนท ์  รุ่น  34 
  7.   คุณมณีรัตน์  ศรีเสาวชาติ  รุ่น  36 
  8.   คุณสุวฒัน์  ปริญญาปริวฒัน ์  รุ่น  36 
                 9.   คุณเปรมฤดี  สุวรรณทตั  รุ่น  37  
                10.  คุณบรรณ  เกษมทรัพย ์  รุ่น  46 

กรรมการสมาคมฯเสนอรายช่ือสมาชิกต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีครบวาระ รวมจ านวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดงัน้ี 
1.   ศ.(พิเศษ)มลัลิกา บุนนาค   รุ่น  21  

  2.   รศ.บุญเสริม  วมิุกตะนนัทน ์  รุ่น  27  
  3.   คุณภทัรันดา  ลีละยวูะ   รุ่น  31 
  4.   คุณศรีประภา  พร้ิงพงษ ์   รุ่น  31 
  5.   คุณพรรณี  วรวฒิุจงสถิต  รุ่น  32 
  6.   คุณดนูนาถ  สุวรรณานนท ์  รุ่น  34 
  7.   คุณมณีรัตน์  ศรีเสาวชาติ  รุ่น  36 
  8.   คุณสุวฒัน์  ปริญญาปริวฒัน ์  รุ่น  36 
                 9.   คุณเปรมฤดี  สุวรรณทตั  รุ่น  37  
                10.  คุณบรรณ  เกษมทรัพย ์  รุ่น  46 

มตทิีป่ระชุม      มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 10 ท่าน ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือดงักล่าวข้างต้น ด ารง 
ต าแหน่งกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2562-2563 (กมุภาพนัธ์ 2562-มกราคม 2564)             
แทนกรรมการ 10 ท่านทีค่รบวาระ 

 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  กล่าวแสดงความขอบคุณ ท่านท่ีปรึกษา ท่านคณบดี กรรมการสมาคมฯ  ทุกท่าน   ตวัแทน 
   รุ่น  ตลอดจนสมาชิกทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือพร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ ของ 

สมาคมฯ  ดว้ยดีตลอด 1  ปีท่ีผา่นมา และขอเชิญชวนใหทุ้กท่านไดช่้วยกนัในเร่ืองของการสนบัสนุน
กิจกรรมคณะฯ ของเราต่อไป 

 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

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

                                                (นายสนัติ  วลิาสศกัดานนท)์         (นางช่ืนจิต  โปตระนนัทน์) 
                                                                   นายกสมาคมฯ                 เลขาธิการสมาคมฯ 
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