
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 

วนัจนัทร์ที ่29 มกราคม  2561 
ณ ห้อง 206  ช้ัน 2   อาคารอนุสรณ์  50 ปี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

                                   รุ่นท่ี 
1. คุณมุกดา เอ้ือวฒันะสกลุ                       ท่ีปรึกษาสมาคมฯ   19 
2. คุณวสิา กพุชกะ                         ”   21 
3. คุณพิมพใ์จ โพธิภกัติ   ”   26 
4. รศ.จินตนา บุญบงการ   ”   26 
5. คุณธนะชยั สนัติชยักลู   ”   33 
6. คุณสนัติ  วลิาสศกัดานนท ์     นายกสมาคมฯ   32 
7. ศ.(พิเศษ) มลัลิกา บุนนาค    อุปนายกสมาคมฯ   21 
8. รศ.วฒันา ศิวะเก้ือ     อุปนายกสมาคมฯ   22 
9. คุณทิพวรรณ์ วฑุฒิสาร     อุปนายกสมาคมฯ   26 
10. คุณสรรเสริญ  อรุณธารี   อุปนายกสมาคมฯ   26 
11. คุณเพลินพิศ ธนัวารชร   อุปนายกสมาคมฯ   26 
12. คุณช่ืนจิต โปตระนนัทน ์    เลขาธิการ   32 
13. คุณวไิล ฉทัทนัตรั์ศมี     เหรัญญิก    32 
14. คุณผการัตน ์ อรุณธารี     ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาชิก  26 
15. คุณพรรณี วรวฒิุจงสถิต   ประธานฝ่ายวชิาการ  32 
16. คุณพนูศรี อดุลยพิเชฎฐ ์     ประธานฝ่ายทะเบียน  32 
17. คุณจิตรวลยั สนัติวฒันา   ประธานฝ่ายสมาชิก  51  
18. คุณนิตยา เอ้ือรักสกลุ   กรรมการสมาคมฯ   28 
19. คุณสุเทพ อุนะพ านกั    ”   32 
20. คุณธญัลกัษณ์ กลุชล    ”   32 
21. คุณไข่มุกด ์ อิงคณรงคศ์กัด์ิ    ”   32 
22. คุณพรรณพิมล เศรษฐวรางกรู    ”   32 
23. คุณรัตนา วรีะธนาพานิช    ”   32 
24. รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ    ”   32 
25. คุณสุวมิล กฤตยาเกียรณ์    ”   32 
26. คุณเอมอร สตัถาวงษ ์    ”   32 
27. คุณยวุดี สิทธิเวชวจิิตร    ”   32 
28. คุณจิตปราณี วาศวทิ    ”   32 
29. คุณสุพจน ์ ชิตเกษรพงศ ์    ”   32 
30. คุณดนูนาถ สุวรรณานนท ์    ”   34 
31. คุณสุจินดา ปิลนัธนดิลก    ”   34 
32. คุณสุขมุวรรณ พิศาลบุตร    ”   34 
33. คุณศรีวภิา ธรรมรักษ ์    ”   34 
34. คุณกญัญา บุญสุภาพร    ”   36 
35. คุณทิพา โรจน์วาธรรม    ”   36 
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36. คุณพรทิพย ์  สุขทพัภ ์   กรรมการสมาคมฯ   36 
37. คุณศรีวภิา ชูจิรวงศ ์    ”   39 
38. คุณสุวฒัน์ เชวงโชติ    ”   51 
39. คุณจนัทนา  เจริญโต       สมาชิกสมาคมฯ   18 
40. รศ.วไิลลกัษณ์  ภทัโรดม    ”   18 
41. คุณสุปรีดา  นพสุวรรณวงศ ์   ”   19 
42. คุณจุฬารัตน ์  หล่ิมสาโรช   ”   19 
43. คุณองคอ์ร  เสสะเวช    ”   20 
44. คุณพีระ  ธาตรีธร    ”   20 
45. คุณพชัรา  วงษสิ์ทธิชยั   ”   21 
46. คุณเสาวลกัษณ์ มีศิลป์    ”   21 
47. คุณฉตัรชยั  ยงกิตติกลุ   ”   22 
48. คุณสุดอนงค ์  จารุทศัน ์    ”   23 
49. คุณผอ่งใส  กรีพร้อม    ”   24 
50. ดร.สฤต  สนัติเมทนีดล   ”   25 
51. คุณปรีชา  แพร่ชินวงศ ์   ”   25 
52. คุณบุหงา  กรวนิยั    ”   26 
53. คุณพรรณีรัตน ์ สายสมบติั   ”   26 
54. พ.ต.อ.ศรศกัด์ิ  แกว้รักษา   ”   27 
55. คุณจิราพร  เชมนะสิริ   ”   28 
56. คุณพิพฒัน ์  สุภาพ    ”   29 
57. คุณอจัฉรา    ศุภวไิล    ”   29 
58. คุณสุมาลี  ธรานนท ์   ”   30 
59. คุณศรีจนัทร์  ช่างวฒันชยั   ”   30 
60. คุณพาณิชย ์  นิยมวานิช   ”   31 
61. คุณนภาพร  พรกฤษฎากลุ   ”   32 
62. คุณพลเทพ  สิทธิ    ”   32 
63. คุณจนัทร์เพญ็  แต่ศรีกลุ    ”   32 
64. คุณนุชนาฎ  อุตมาภินนัท ์   ”   32 
65. คุณยพุาพรรณ  หล่อเพญ็ศรี   ”   32 
66. คุณมุกดา  อาริยวฒัน์   ”   32 
67. คุณเอมอร  สตัถาวงษ ์   ”   32 
68. คุณทศันีย ์  ศลัยว์วิรรธน์   ”   32 
69. คุณพนิดา  คุณาศยั    ”   32 
70. คุณแกมดาว  แยม้ยิม้    ”   32 
71. คุณสุธิดา  ศุภววิรรธน์   ”   32 
72. คุณนนัทา  สมบุศยรุ่์งเรือง   ”   32 
73. คุณจีระพร  จิวาภิบาลธนากิจ   ”   32 
74. คุณทิพยป์ระภาพ ติรวรเกียรติ   ”   32 
75. คุณวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์   ”   32 
76. คุณพรเทพ  ศนัสนียานนท ์    ”   32 
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77. คุณนาว ี รัตนาภรณ์     สมาชิกสมาคมฯ   32 
78. คุณสมบูรณ์ ถนดัคา้    ”   32 
79. คุณลดาวลัย ์ ตนัติฐากรูานนท ์    ”   32 
80. คุณพนาวดี วนะภติู    ”   32 
81. คุณสุวรรณี สุทธิกานต ์    ”   32 
82. คุณปุริม เกล้ียงประดิษฐ ์    ”   32 
83. พล.ต.ต.วชิยั ทรงโบรัศมี    ”   32 
84. คุณกิตติยา จนัทรนิมะ    ”   32 
85. คุณกนัยารัตน ์ รักษาเสรี    ”   32 
86. คุณนุสรา อคัคไพบูลย ์    ”   32 
87. คุณสุภาณี นาคฤทธ์ิ    ”   32 
88. คุณแววตา วงศเ์ชาวน์วฒัน ์    ”   32 
89. คุณวรเทพ ชินวงศว์ฒันาสุข    ”   32 
90. คุณไศลค า ธรรมจารีย ์    ”   37 
91. คุณสุภี เหล่านิยมไทย    ”   40 
         

 

             คุณสนัติ วลิาสศกัดานนท ์ นายกสมาคมฯ แจง้วา่มีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 83 ท่าน ซ่ึงจ านวนมากกวา่ 35 ท่าน ตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฯ ครบองคป์ระชุมแลว้ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2560
ณ หอ้ง 206  อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มตทิีป่ระชุม        รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 

-  ไม่มี   - 
 

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

 เลขาธิการฯ ไดน้ าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ท่ีไดด้ าเนินการในรอบ ปี 2560 โดยน าเสนอ
ภาพประกอบ และมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแลว้ 

 มตทิีป่ระชุม รับทราบตามทีเ่สนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
4.1 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี  2560  ส้ินสุดเพยีงวนัที ่ 30  กนัยายน  2560 

ประธานฯ ไดแ้ถลงถึงฐานะการเงินของสมาคมฯ ประจ าปี  2560  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2560 โดยน า 
เสนอประกอบกบัสไลด์ และมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ท่ีไดแ้จกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประเด็นหลกัๆ 
ทางการเงิน มีดงัน้ี  
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                                                                30 กนัยายน 2560                 30 กนัยายน 2559                 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
                สินทรัพย ์                22,192,274          20,217,030    1,975,344 
                หน้ีสิน                       3,432,796              1,265,732                     2,167,064 
               เงินกองทุน                        18,759,478        18,951,298      (191,820) 
                                              รายได ้                   5,205,375            9,956,108   (4,750,733) 

ค่าใชจ่้ายก่อนหกัภาษี          5,145,602          8,600,842                  (3,455,240) 
ภาษีเงินได ้              101,593                                 206,521 
เงินรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย-                (41,820)                  1,148,745   (1,190,565) 

   หลงัหกัภาษี 
 

กจิกรรมของสมาคมฯ ในปี  2560 
ในปี 2560 สมาคมฯไดมี้การจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีหารายไดเ้พ่ือใชเ้ป็นทุนในการด าเนินกิจการของสมาคมฯ 
กิจกรรมเพ่ือการกศุล รวมถึงเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของคณะฯ และนิสิตปัจจุบนัพอสรุปไดด้งัน้ี                                         

  รายไดจ้ากการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล     600,196             บาท 
   รายไดค่้าจากการจดัสมัมนาทางวิชาการ       1,836,898 บาท 
   รายไดแ้ละเงินบริจาควารสารเภตรา   1,262,000 บาท 

รายไดจ้ากสมาชิก                     304,673              บาท 
รายไดจ้ากเขม็ท่ีระลึก      175,794 บาท 
รายไดแ้ละเงินบริจาคอ่ืน ๆ      744,270 บาท 
ดอกเบ้ียรับ       281,543 บาท 

        รวม               5,205,375 บาท 
   มตทิีป่ระชุม        อนุมตัรัิบรองงบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี 2560 ส้ินสุดเพยีงวนัที ่30 กนัยายน 2560 
 

4.2 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2561 
คณะกรรมการสมาคมฯ  เสนอใหคุ้ณบุญเล่ียม เหลืองนาคทองดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2707 หรือ 
คุณวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104   บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ  อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2561  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000  บาท 

มตทิีป่ระชุม      อนุมตัิแต่งตั้ง คุณบุญเลีย่ม  เหลืองนาคทองด ีหรือ คุณวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ท่านใดท่าน
หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจ าปี 2561  และจ่ายค่าตอบแทน  เป็นเงนิ 40,000 บาท  

 
4.3 พจิารณาเลือกตั้งนายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯ ทีค่รบวาระ 

คุณสนัติ วลิาสศกัดานนท ์ ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนเชิญ คุณสหสั ตรีทิพยบุตร รุ่น 27  อดีตนายกสมาคมฯ
และท่ีปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธานในการด าเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ท่ีครบ
วาระ  หลงัจากนั้นประธานการเลือกตั้ง ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ท่ีครบวาระ
ในปีน้ี  มีจ านวนรวม  11  ท่าน  ไดแ้ก่ 
      คุณสนัติ    วลิาสศกัดานนท ์  รุ่น  32 นายกสมาคมฯ 
1.   รศ.วฒันา  ศิวะเก้ือ   รุ่น  22  

  2.   คุณทิพวรรณ์  วฑุฒิสาร   รุ่น  26  
  3.   คุณผการัตน์  อรุณธารี   รุ่น  26 
  4.   คุณเพลินพิศ  ธนัวาชร   รุ่น  26 
  5.   คุณทกัษะ  บุษยโภคะ  รุ่น  32 
  6.   คุณช่ืนจิต  โปตระนนัทน ์  รุ่น  32 
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  7.   คุณวไิล  ฉทัทนัตรั์ศมี  รุ่น  32 
  8.   คุณพนูศรี  อดุลยพิเชฎฐ ์  รุ่น  32 
                 9.   คุณวนัชยั  หงส์เชิดชยั  รุ่น  38  
                10.  คุณศิระ  อินทรก าธรชยั  รุ่น 42 

คุณสหสั ฯ ประธานการเลือกตั้ง เสนอใหแ้บ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. เลือกนายกสมาคมฯ คุณสหสัฯเสนอช่ือ คุณสนัติ  วลิาสศกัดานนท ์ เป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม     มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้ คุณสันต ิ วลิาสศักดานนท์  เป็นนายกสมาคมฯ ประจ าปี 2561-2562 
                        (กมุภาพนัธ์ 2561 – มกราคม 2563) 
2.    เลือกกรรมการสมาคมฯ คุณสหสัฯ เสนอช่ือดงัน้ี 
1.   รศ.วฒันา  ศิวะเก้ือ   รุ่น  22  

  2.   คุณทิพวรรณ์  วฑุฒิสาร   รุ่น  26  
  3.   คุณผการัตน์  อรุณธารี   รุ่น  26 
  4.   คุณเพลินพิศ  ธนัวาชร   รุ่น  26 
  5.   คุณทกัษะ  บุษยโภคะ  รุ่น  32 
  6.   คุณสุเทพ  อุนะพ านกั  รุ่น  32 
  7.   คุณวไิล  ฉทัทนัตรั์ศมี  รุ่น  32 
  8.   คุณพนูศรี  อดุลยพิเชฎฐ ์  รุ่น  32 
  9.   คุณวนัชยั  หงส์เชิดชยั  รุ่น  38  
                10.  คุณวศิน  วฒันวรกิจกลุ  รุ่น  44 

มตทิีป่ระชุม      มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 10 ท่าน ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือดงักล่าวข้างต้น ด ารง 
ต าแหน่งกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2561-2562 (กมุภาพนัธ์ 2561-มกราคม 2563)             
แทนกรรมการ 10 ท่านทีค่รบวาระ 

 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

คุณสนัติ  วลิาสศกัดานนท์  กล่าวแสดงความขอบคุณท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหน่ึง รวมทั้ง
ขอบคุณ สมาชิก พ่ี ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ  ท่ีให้การสนบัสนุนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอดระยะเวลา 2 
ปีท่ีผ่านมา  โดยอีก 2 ปีขา้งหนา้สมาคมฯ ก็จะปรับปรุงในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดียิง่ข้ึน  ทั้งน้ีมี
แนวคิดวา่ จะท าอยา่งไรให้สมาชิก รุ่นนอ้ง ๆ ไดเ้ขา้มารับภาระงานของสมาคมฯ เพื่อจะไดเ้ตรียมความพร้อม
และใหเ้กิดความสมดุลในเร่ืองแนวความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ แต่ยงัคงผูอ้าวโุสท่ีมีประสบการณ์ไว ้เพื่อให้งานของ
สมาคมฯ ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกได้ช่วยกันสนับสนุนงานของคณะฯ 
รวมทั้งกรรมการชุดใหม่น้ี จะไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกทุกท่านต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

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

                                                (นายสนัติ  วลิาสศกัดานนท)์         (นางช่ืนจิต  โปตระนนัทน์) 
                                                                   นายกสมาคมฯ                 เลขาธิการสมาคมฯ 
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