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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 13) 
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ PTT Public Company Limited 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน ์  นายกสมาคม 
(2) นายภูมิชาย วิเชียรสิงห ์  อุปนายก 
(3) นายวราห์ สจุริตกลุ  กรรมการ 
(4) นายติง อังคสิทธ์ิ   กรรมการ  
(5) นายภูวดล ส าเภาเงิน  กรรมการ 
(6) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ  

กรรมการผู้ไม่ได้ร่วมประชุม 
(1) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ  กรรมการ 
(2) นางสาวภนิศา ภูส่อาด   เลขาธิการ 
(3) นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ  กรรมการ  
(4) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ   กรรมการ  
(5) นายศรณัยู อรรถญาณสกลุ  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) นายหรินารถ ศิริวรรณ        (ผ่าน line)    
(2) นายสืบ ธาราสิร ิ
(3) นายธีรนนท์ ล  าเลิศปญัญา   

(4) นายสุพรชัย แสงรัตน์วัชรา 

(5) นายพิชญ์ การุณกรสกลุ 

(6) นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธสิุรตัน์     

 
ระเบียบวาระที่ 1: เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกลา่วว่ากรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมและขอหารือเรื่อง การแต่งตั งกรรมการเพิ่มเติมและการ
ปรับปรุงต าแหน่งของกรรมการ ว่าตามข้อ 17 ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ .ศ.2559 ก าหนดให้
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คณะกรรมการสมาคมฯมีจ านวน 9-19 คน โดยให้นายกสมาคมที่ไดร้ับเลือกตั งในท่ีประชุมใหญ่แต่งตั งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
และข้อ 22 ของข้อบังคับฯก าหนดให้นายกสมาคมแต่งตั งบุคคลหรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั งนี  ตาม
ข้อ 20 ของข้อบังคับก าหนดให้สมาคมฯน าการเปลี่ยนแปลงกรรมการไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร
ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการชุดใหม่จะปฏิบตัิหน้าที่เมื่อไดร้ับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียนเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว 
       เนื่องจากในปัจจุบันกรรมการสมาคมมีจ านวน 11 คน ยังมีต าแหน่งว่างอีก 8 ต าแหน่ง อีกทั งกรรมการบางคนไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายไดเ้ต็มที่ จึงเห็นควรแต่งตั งกรรมการเพิ่มเตมิและปรับปรุงหน้าท่ีของกรรมการ เสียใหม่  
       ที่ประชุมแสดงความเห็นว่าในชั นนี ควรแต่งตั งเฉพาะบุคคลที่ได้เข้ามาช่วยงานสมาคมแล้ว ส่วนบุคคลอื่นให้ช่วยงานก่อนระยะหนึง่
จึงค่อยพิจารณาแต่งตั งเป็นกรรมการ 
 
มติท่ีประชุม 

1. แต่งต้ังกรรมการใหม่ 3 คน 

(1) นายสืบ ธาราสริ ิ    กรรมการ และรองเลขาธิการ 

(2) นางสาวอัชฌา ล  าเลิศปญัญา  กรรมการ และนายทะเบยีน 

(3) นายหรินารถ ศิริวรรณ   กรรมการเทคนิค 

2. เปลี่ยนแปลงต าแหน่งกรรมของการเดิม 

(1) นายภูมิชาย วิเชียรสิงห ์  อุปนายก เป็นอุปนายกและเลขาธิการ 
(2) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ   ปฏิคมและนายทะเบียน เป็น กรรมการต าแหน่งเดียว 
(3) นางสาวภนิศา ภูส่อาด       เลขาธิการ เป็นกรรมการต าแหน่งเดียว  
(4) นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ   กรรมการเทคนิค เป็นกรรมการต าแหน่งเดียว 

3. องค์ประกอบของกรรมการชุดใหม่ มีดังนี  
(1) นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน ์  นายกสมาคม 
(2) นายภูมิชาย วิเชียรสิงห ์  อุปนายกและเลขาธิการ 
(3) นางสาวภนิศา ภูส่อาด    กรรมการ 
(4) นายวราห์ สจุริตกลุ   กรรมการ 
(5) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ  
(6) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ   กรรมการ  
(7) นายติง อังคสิทธ์ิ   กรรมการและประชาสัมพันธ์  
(8) นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ   กรรมการ 
(9) นายภูวดล ส าเภาเงิน   กรรมการและเหรัญญิก 
(10) นายศรณัยู อรรถญาณสกลุ  กรรมการ 
(11) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ   กรรมการ 
(12) นายสืบ ธาราสิร ิ    กรรมการ และรองเลขาธิการ 

(13) นางสาวอัชฌา ล  าเลิศปญัญา  กรรมการ และนายทะเบยีน 

(14) นายหรินารถ ศิริวรรณ   กรรมการเทคนิค 
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4. มอบหมายให ้นายสืบ ธาราสิริ ด าเนินการน าการเปลีย่นแปลงกรรมการดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬา

ประจ ากรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรายงานการประชุมครั งที่ 6/2560 วันท่ี 21 มีนาคม 2560 โดยให้ตดัต าแหน่งกรรมการ หลังช่ือนายหรินารถ ศิ

ริวรรณ เนื่องจากยังไม่ได้มีการจดทะเบียนกับนายทะเบียน และให้แก้ไขในรายงานการประชุมอื่นๆก่อนหน้านี ด้วย 

ระเบียบวาระที่ 3: เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.1: รายรับ-รายจ่าย และ สถานะทางการเงินของ TSSA และ SSAT ณ 3 เมษายน 2560 

1. ในปี 2559 - 31 มีนาคม 2560 TSSA ได้รับเงินบริจาค 5.0 ล้านบาทจาก ปตท. และ 1.0 ล้านบาทจาก Gulf บริจาคเงิน

ให้ SSAT 3.1 ล้านบาท และมีรายจ่ายอื่นๆจนถึงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ตามตารางแนบ โดย ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 มี

เงินในบัญชีกระแสรายวัน 2,096,615.26 บาท และเงินในบัญชีเงินสดย่อย (9,667.00) บาท รวมเป็น 2,086,958.26 

บาท 

2. ในปี 2559 - 3 เมษายน 2560 SSAT ได้รับเงินบริจาค 3.5 ล้านบาทจากกระทิงแดง และ 3.1 ล้านบาทจาก TSSA และมี

รายจ่ายอื่นๆจนถึงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ตามตารางแนบ โดย ณ วันท่ี 3 เมษายน  2560 มีเงินในบญัชีกระแสรายวัน 

1,726,025.87 บาท เงินในบัญชีออมทรัพย์ 10,000.71 บาท และเงินในบัญชีเงินสดย่อย 40,947.13 บาท รวมเป็น 

1,776,973.71 บาท 

การพิจารณาของท่ีประชุม 

1. นายภูวดล ส าเภาเงิน รายงานว่าผูส้อบบัญชีเสนอว่าในอนาคตหากมกีารจ่ายเงินค่าจ้างแก่บุคคลที่อยูต่า่งประเทศ

จะต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ซึ่งบุคคลนั นสามารถขอคืนภาษีได้ อย่างไรก็ตามการขอคืนภาษีอาจมีความยุงยาก

เพราะบุคคลดังกล่าวอยู่ต่างประเทศและไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ที่ประชุมจึงเห็นควรให้หารือกับ กกท.เพราะหาก

เป็นครฝูึกท่ี กกท.จ่ายค่าจ้าง ก็จะมีการขอเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีให้อยู่แล้ว 

2. นายติง อังคสิทธ์ิ รายงานว่าเงินสนับสนุนงวดที่สองจากกระทิงแดงจะได้วันท่ี 25  

     เมษายน 2560 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2: ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน Nicola Zanon  

1. ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติ
มอบหมายให้ นายหรินารถ ศริิวรรณรับไปหารือกับ Nicola Zanon เพื่อจัดท าแผนการฝึกซ้อมและความช่วยเหลือทางการเงินจาก 
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SSAT ทั งในระยะสั น (จนถึง 30 เมษายน 2560) และระยะปานกลาง (จนถึงกุมภาพันธ์ 2561) และมอบหมายนายปิยสวสัดิร์ับไป
ร่างสัญญากับ Nicola Zanon 

2. นายปิยสวสัดิไ์ดล้งนามในสัญญากบั Nicola Zanon เรียบร้อยแล้ว 
3. นายหรินารถ ศิริวรรณได้หารือกับ Nicola Zanon เพื่อจัดท าแผนการฝึกซ้อมและความช่วยเหลือทางการเงินจาก SSAT ในระยะสั น 

(จนถึง 30 เมษายน 2560) เรียบรอ้ยแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายจนถึง 30 เมษายน 2560 จ านวน 5,000 ยูโร ดังนี  
(1) Enrolment fee races (20 € for 10 Racers = 200€) 
(2) Skipass (20 for 10 Racers = 200 € + ski pass cost when I train away 35€ X 10 days = 350)  
(3)  Hotel (15 days for the hotels, 15 X 60€ = 900€ + 10 days of coach hotels to the races 60 X 10 = 

600€)  
(4) Travel ( 1350€ Plane possible for swezia (for me, coach and ski man) petrol 1000 km a week to 

move by car)  
(5) Ski Croc  
             1SL (800€)  
             1GS (800€) 

ทั งนี  นายปิยสวัสดิ์ ในฐานะนายกสมาคมได้อนมุัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว และให้เหรัญญิกโอนเงินส ารองจ่ายจ านวน 188,710 

บาท ให้แก่นางสาวประภาพันธ์ เงินหีบ มารดาของ Nicola Zanon แล้ว 

การพิจารณาของท่ีประชุม 

นายภูวดล ส าเภาเงิน รายงานว่าไม่สามารถโอนเงินจ านวน 188,710 บาทดังกล่าว ให้แก่นางสาวประภาพันธ์ เงินหีบ มารดาของ 

Nicola Zanon (ธนาคารกรุงเทพ สาขาเด่นชัย  434-2-05320-6) ได้เนื่องจากเป็นบัญชฝีากประจ า ที่ประชุมจึงเห็นควรให้

สอบถามและโอนเข้าบญัชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย ์

 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3: การเบิกเงินจาก กกท. 

1. ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 

ได้มมีติขอให้เหรัญญิกเร่งเบิกคา่ใช้จ่ายจาก กกท.  

2. นายภูวดล ส าเภาเงิน รายงานว่าก าลังจะไปรับเช็คค่าเบี ยเลี ยงจาก กกท. ส่วนรายจ่ายอื่นจะด าเนินการเบิกต่อไป 

 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4: เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1: การแก้ไขขอ้บังคับของสมาคมฯ 
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เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ น เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปีแกไ้ขข้อบังคับของ

สมาคมฯดังนี  

1. แก้ไข ข้อ 23 การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระโดยเพิ่มข้อความดังนี เปน็ข้อ 23.7 

“23.7 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จ านวนสามครั งตดิต่อกัน” 

2. แก้ไขข้อ 27 เป็นดังนี  

“ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั งหมดจึงจะถือว่า

ครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธาน

ในการประชุมเป็นผู้ชี ขาด 

        หากกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมตามวรรคหนึ่งได้ด้วยตนเอง กรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเข้าประชุม

แทน หรืออาจประชุมผ่านระบบสือ่สารทางไกล” 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2: การรับสมาชิกใหม ่

นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ อุปนายก เสนอคณะกรรมการอนุมัตสิมาชิกสามัญใหม่จ านวน 9 คน  
 

มติท่ีประชุม 

อนุมัติสมาชิกสามญัใหม่จ านวน 9 คน ดังนี  
(1) นายสืบ ธาราสิร ิ
(2) นางรุ่งนภา ธาราสริ ิ
(3) นางสาวอัชฌา ล  าเลิศปญัญา  
(4) นายธีรนนท์ ล  าเลิศปญัญา   

(5) นายสุพรชัย แสงรัตน์วัชรา 

(6) นายพิชญ์ การุณกรสกลุ 

(7) นางสาวพูพอน วิเชียรสิงห ์

(8) นางสาวกันธร สมุทวณิช 
(9) นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธสิุรตัน์     

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3: หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาสกีส าหรับ Winter Olympics 2018 
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1. ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ได้มี

มติมอบหมายให้ นายหรินารถ ศิรวิรรณ รับไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลาในการคดัเลอืกนักกีฬาสกีและส

โนว์บอร์ดส าหรับ Winter Olympics 2018 ตามผลการพิจาณาของที่ประชุม และน าเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั ง

ต่อไป 

2. นายหรินารถ ศิริวรรณ ได้ด าเนินการตามทีไ่ดร้ับมอบหมายแล้ว ดังรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม 

การพิจารณาของท่ีประชุม 

1. ควรก าหนดว่าผู้ที่ไมต่้องการการสนับสนุนทางการเงินจาก SSAT ต้องยื่นความจ านงภายใน 30 กันยายน  2560 เพื่อท่ี 

SSAT จะไดร้วบรวมช่ือนักกีฬาที่เข้าข่ายเข้าแข่งขันทั งหมดเพื่อยื่นตอ่ NOCT ต่อไป 

2. วันท่ี 14 มกราคม 2561 SSAT จะคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีคะแนน FIS ดีที่สุดเพื่อเข้าแข่งขัน เช่นในกรณขีอง Alpine ชาย 

คาดว่าจะมีนักกีฬาที่เข้าข่ายเข้าการแข่งขัน 2 คน คือ Robert และ Nicola โดยในวันท่ี 14 มกราคม 2561 SSAT ก็

จะคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีคะแนน FIS ดีที่สุดเพื่อเข้าแข่งขัน Winter Olympics 2018 

3. ข้อ 2 Nationality Requirement ให้ยื่นหลักฐานเป็นบตัรประชาชนและหรือหนังสือเดินทาง และขอให้นายสืบ ธารา

สริิ รับไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีเง่ือนไขอ่ืนหรือไม่ เช่นการอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบและให้นายหรินารถ ศริิวรรณ รับไปแกไ้ขตามผลการพิจารณาในที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4: การแข่งขัน SSAT Thailand Open 

นายหรินารถ ศิริวรรณ ได้จดัท าข้อเสนอดังรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม และนายนายติง อังคสิทธ์ิ ได้น าเสนองบประมาณ

ส าหรับการจัดการแข่งขันที่ Kiroro 

การพิจารณาของท่ีประชุม 

1. การแข่งขันที่ Kiroro ก าหนดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมขอให้เจรจากับโรงแรมเพื่อเพิ่มหอ้งฟรีเป็น 5 

ห้อง และให้เพิ่มการแข่งขันในระดบั Junior ด้วย 

2. ขอให้นายสืบ ธาราสริิ รับไปพิจารณาว่าจะสามารถขอเงินสนับสนุนจาก กกท.ได้หรือไม่ 

3. ขอให้นายนายหรินารถ ศิริวรรณ รับไปจดัท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายการแข่งขันที่ออสเตรเลีย 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบในหลักการและให้ด าเนินการตามผลการพิจารณาในที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5: การพัฒนานักกฬีาสกีและสโนว์บอร์ด 

นายหรินารถ ศิริวรรณ ได้จดัท าข้อเสนอดังรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม 
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มติท่ีประชุม 

เห็นชอบในหลักการและให้นายหรนิารถ ศิริวรรณ รบัไปด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6: มาตรฐานการสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด 

นายหรินารถ ศิริวรรณ ได้จดัท าข้อเสนอดังรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบในหลักการและให้นายหรนิารถ ศิริวรรณ รบัไปด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7: เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 4 ปี เพ่ือของบประมาณจาก กกท.  

นายนายสืบ ธาราสริิ ได้จดัท าข้อเสนอดังรายละเอยีดที่แจกในท่ีประชุม 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ ร่วมกบั นายสืบ ธาราสิริ  รับไปจัดท าแผนการด าเนินงาน 4 ปี เพื่อ

ของบประมาณจาก กกท. ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5: สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 5.1: การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

การพิจารณาของท่ีประชุม 

นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน์ ขอให้ก าหนดการประชุม TSSA เวลา 9.30 น และตามด้วย SSAT เวลา 10.00 น  .และเพิ่ม วาระการ

แต่งตั งผู้สอบบญัชีประจ าป ี

 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.2: Website ของ SSAT 

ภูมิชาย วิเชียรสิงห์ รายงานต่อที่ประชุมว่า Website ของ SSAT (ssat.or.th) เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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เลิกประชมุเวลา 17.00 น 
 

 

................................................ 
(นายภูวดล ส าเภาเงิน) 
กรรมการ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
................................................. 
(นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน์) 
นายกสมาคม/ประธานท่ีประชุม 
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