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สมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกจิ 

THE ECONOMIC REPORTERS ASSOCIATION  

  

รายงานการประชุมใหญ่วสิามัญคร้ังที ่1/2563 

วนัพฤหัสบดีที ่17 ธันวาคม 2563  

เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกจิ ตึกช้าง ช้ัน 9 อาคารบี 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น. 

 

 นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ  กล่าวเปิดการประชุม โดยมีสมาชิก

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 147 คน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกสามญัทั้งหมด 463 คน ครบ

องค์ประชุมตามระเบียบข้อบงัคบัของสมาคม ฯ ท่ีประชุมมอบหมายให้ นางสาวธันวา ภายอุ้ม เจ้าหน้าท่ี

ทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

วาระที1่  แจ้งเพ่ือทราบ  
 

 นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจาก

คณะกรรมการไดต้รวจสอบพบว่า นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ รองผูจ้ดัการสมาคมและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดท้าํ

การปลอมแปลงเอกสารและยกัยอกทรัพยข์องสมาคมฯ ซ่ึงทางสมาคม ไดแ้จง้ความดาํเนินคดีการตามกฎหมาย

ไปแลว้นั้น ทางคณะกรรมการบริหารขอแจง้ความคืบหนา้ใหท้ราบดงัน้ี 

 -  แจง้ความคืบหนา้คดีแพง่หมายเลขดาํท่ี ร 3530 / 2563 อดีตรองผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีสมาคม

ฯ มีเจตนาโดยทุจริตลกัทรัพยข์องสมาคมฯ ล่าสุดศาลแรงงานกลางมีคาํพิพากษาในคดีแพง่หมายเลขดาํท่ี ร 3530 

/ 2563 คดีหมายเลขแดงท่ี ร 3657 / 2563  ใหจ้าํเลยชดใชค้่าเสียหายแก่สมาคมฯ กวา่ 16.2 ลา้นบาท  

 -  แจง้ความคืบหน้าคดีคดีคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ 1537 / 2563 ตามท่ีทางสมาคมฯไดว้า่จา้งให้สํานกั

กฎหมาย วางหลกั โดยมี นายจักรินทร์ กาวีจันทร์ ขอเขา้ไปเป็นโจทยร่์วมกบัพนกังานอยัการในคดีทุจริตลกั

ทรัพยข์องสมาคมฯแลว้ และมีหมายเรียกพยานโจทยใ์หไ้ปศาลอาญา 7 สาํนกังานอยัการสูงสุดในเดือนมิถุนายน 

2564 

 -  แจง้ความคืบหน้าคดีคดีคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ 2181 / 2563 มีการนดัสืบพยานไปแลว้ท่ีศาลอาญา 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ทนายความไดน้าํ นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา  นายกสมาคมฯ พร้อมดว้ย 

นายกฤษณะพงศ ์ พงศแ์สนยากร  อุปนายก 1 ,นางสาวจินตนา  ส่ือสกุลโชคชยั  นกับญัชี เขา้สืบขอ้เท็จจริงต่อ

ศาลอาญาแต่จาํเลยไม่ไดเ้ดินทางมาศาล ศาลจึงสืบพยานฝ่ายเดียว พร้อมนดัเพื่อประชุมคดี สอบคาํให้การ และ

กาํหนดวนันดัสืบพยานโจทย ์จาํเลยในวนัท่ี 19 มกราคม 2563 ต่อไป 
 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 



2 

 

 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561/2562 ( วันพฤหัสบดีที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2562) 
 

       นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจาก

การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเม่ือวนัพุธท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ไปแลว้นั้น แต่ยงัไม่มีการรับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561/2562 (วนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562) เลยตอ้งขอให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่วสิามญัในวนัน้ีรับรองรายงานการประชุมดว้ย  
 

 มติทีป่ระชุม   รับรอง   
 

วาระที ่3 พิจารณางบดุลบัญชีประจําปี 2560, พิจารณางบดุลบัญชีประจําปี 2561, พจิารณางบดุลบัญชีประจําปี 

2562 เพ่ือรับรองงบดุลบัญชีประจําปี  หลังจากปิดงบดุลบัญชีและมีการเซ็นรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  
 

    นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจาก

คณะกรรมการไดต้รวจสอบพบว่า นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ รองผูจ้ดัการสมาคมและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดท้าํ

การปลอมแปลงเอกสารและยกัยอกทรัพยข์องสมาคมฯ ทางสมาคมฯจึงไดว้า่จา้ง บริษทั พีวีที ไทยเจริญ จาํกดั 

สอบบญัชีปี 2560 , ปี 2561, 2562  และได้ปิดงบดุลบญัชีและมีการเซ็นรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดดงัน้ี 

 -  งบดุลบัญชีปี 2560   

   - รวมรายได้จาํนวน 16,525,949.37 บาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหม่ืนห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบเก้าบาท

สามสิบเจ็ดสตางค์) 

 - รวมรายจ่ายจาํนวน 9,782,186.95 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาท

เก้าสิบห้าสตางค์) 

- รายไดสู้งกวา่(ตํ่ากวา่)รายจ่าย 6,653,792.08 บาท (หกล้านหกแสนห้าหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง

บาทแปดสตางค์) 

- งบดุลบัญชีปี 2561 

- รวมรายไดจ้าํนวน 17,023,754.81 บาท (สิบเจ็ดล้านสองหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่ีบาทแปดสิบเอ็ด

สตางค์) 

 - รวมรายจ่ายจาํนวน 9,376,792.89 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปด

สิบเก้าสตางค์) 

- รายไดสู้งกวา่(ตํ่ากวา่)รายจ่าย 7,482,055.22 บาท (เจ็ดล้านส่ีแสนแปดหม่ืนสองพันห้าสิบห้าบาทยี่สิบ

สองสตางค์) 
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- งบดุลบัญชีปี 2562 

- รวมรายไดจ้าํนวน 15,168,573.47 บาท (สิบห้าล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทส่ี

สิบเจ็ดสตางค์) 

 - รวมรายจ่ายจาํนวน 6,417,182.66 บาท (หกล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสองบาทหก

สิบหกสตางค์) 

- รายไดสู้งกวา่(ตํ่ากวา่)รายจ่าย 8,633,151.98 บาท (แปดล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยห้าสิบ

เอด็บาทเก้าสิบแปดสตางค์) 
 

มติทีป่ระชุม รับรอง 
 

วาระที ่4  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการประชุม

ใหญ่วิสามญัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562 ท่ีประชุมไดมี้การประชุมเสนอรายช่ือผูต้รวจสอบ

บญัชี ประจาํปี 2562 แทน นางชนิดา สุวรรณจูฑะ เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ มติที่ประชุม  รับทราบและ

เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวดวงพร  หาญชะนะ เลขทะเบียน 10132 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมผูส่ื้อข่าว

เศรษฐกิจ แต่ไดมี้การถอนไปในภายหลงั ในการทาํงานของชุดคณะกรรมการบริหารปี 2563 จึงไดมี้การวา่จา้ง 

บริษทั พีวทีี ไทยเจริญ จาํกดั ใหส้อบบญัชีปี 2560 ,ปี 2561 ,ปี 2562 โดยมี นายวิศวระ ไทยเจริญ ทะเบียนเลขท่ี 

4860 เป็นผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

  -  สอบบญัชีปี 2560 เป็นจาํนวน 55,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

  - สอบบญัชีปี 2561 เป็นจาํนวน 55,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

  - สอบบญัชีปี 2562  เป็นจาํนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 

 มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิศวระ ไทยเจริญ  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคม

ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ 
 

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ   

                5.1 พจิารณาแต่งตั้งทีป่รึกษากฎหมายของสมาคมฯ  
 

 นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า จากการประชุม

ใหญ่วิสามญัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562 ท่ีประชุมไดมี้ มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นาย

สุนทร พยัคฆ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอเช่ียน ลอว์ จาํกัด  เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของสมาคมผูส่ื้อข่าว

เศรษฐกิจ แต่ไดมี้การถอนตวัไปในภายหลงั ในการทาํงานของชุดคณะกรรมการบริหารปี 2563  ไดว้า่จา้งสํานกั

กฎหมาย วางหลกั โดยมี นายจักรินทร์ กาวจัีนทร์ เป็นทนายความเขา้ไปเป็นโจทยร่์วมกบัพนกังานอยัการในคดี

ทุจริตลกัทรัพยข์องสมาคมฯ และกาํหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 
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 - คดีแพง่หมายเลขดาํท่ี ร 3530 / 2563  

   ค่าตอบแทนจาํนวน 210,000 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

 -  คดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ 2181 / 2563  

   ค่าตอบแทนจาํนวน 210,000 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

 - คดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ 1537 / 2563 

    ค่าตอบแทนจาํนวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 

  มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง นายจักรินทร์ กาวีจันทร์ เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของ

สมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา  : 12.00 น. 

 

บนัทึกรายงานการประชุมโดย นางสาวธันวา  ภายอุ้ม  (เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสมาชิก) 

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย      นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา  (นายกสมาคมฯ) 

 

 

  ลงนาม  ............................................................  นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ 

                                          ( นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา ) 

 
 

                          ลงนาม  ......................................................  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสมาชิก 

                                                ( นางสาวธนัวา   ภายอุม้ ) 
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