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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

 
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2559 
  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองงบการเงินปี 2559 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 2.1 การจดทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยของสมาคม 

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand  (SSAT) ได้รับจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญตัิการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน  2559 โดยมคีณะกรรมการสมาคมตาม

ต าแหน่งต่างๆ ดังนี ้

(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 ล้ าเลิศปญัญา   กรรมการ และนายทะเบยีน 

(14) นายหรินารถ ศิริวรรณ   กรรมการเทคนิค 

 

ระเบียบวาระที่ 2.2 วัตถุประสงค์และภารกิจส าคัญของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand  (SSAT) มีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนากีฬาเป็นเลิศในด้านกีฬาฤดหูนาว (Winter Sports) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาดังนี ้

 Winter Olympics Game, Asian Winter Games, Winter Universiade, Youth Olympic Winter Games  และ     

FIS World Cup 

ชนิดกีฬาท่ีสมาคมดูแลภายใตส้หพันธ์กีฬาสกีโลก Federation International de Ski (FIS) 

1. Alpine skiing 

2. Cross-country skiing 

3. Snowboarding  

4. Freestyle skiing 

5. Nordic Combined  

6. Ski Jumping 
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 ซึ่งในปัจจุบันกีฬาท่ีสมาคมคาดหวงัที่จะรวบรวมและสร้างนักกีฬาคือ 

1. Alpine skiing 

2. Cross-country skiing 

3. Snowboarding  

4. Freestyle skiing 

 

 ภารกิจส่งแข่งขันส าคัญในช่วง 5 ปีนี้คือ 

1. Asian Winter Game 2017 

2. Olympic Winter Game 2018 

3. Winter Universiade 2019 

4. Youth Olympic Winter Games 2020 

5. Asian Winter Game 2021 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3 รายงานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017  

12  ตุลาคม พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย รว่มการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งท่ี 8 ณ เมืองซับโปโร ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรามีนักกีฬาสกีที่มีศักยภาพจ านวน 7 คน เป็นนักกีฬา Cross-
country 3 คนและนักกีฬา Alpine 4 คน ดังนี ้

นายมรรค จันเหลือง (Mark Chanloung): Cross-country 
นางสาวคาเรน จันเหลือง (Karen Chanloung): Cross-country 
นายภัทร เพ็ชรศรีชัย (Pattara Phetrsrichai): Cross-country 
 
นายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนท์ (Robert Worachai Pinsent): Alpine 
นางสาวณัชชา ทองโพธิ์ใหญ่ (Natcha Thongpayai): Alpine 
นางสาววาเนสซ่า เมย์ ตัน วรรณกร (Vanessa May Tan Vanakorn): Alpine 
นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล (Alexia Arisrah Schenkel): Alpine 
 
คะแนน FIS ของนักกีฬาท้ัง 7 คน จนถึงวันท่ี 13 มกราคม 2559 สรุปได้ว่ามีเพียงมรรค และคาเรน จนัเหลือง ท่ี
คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ ส าหรับนายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนท์ และนางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล ห่างจาก
เกณฑ์เล็กน้อย  ส่วนนายภัทร เพช็รศรีชัย คะแนนห่างจากเกณฑม์าก, นางสาวณัชชา ทองโพธิ์ใหญ่ ไม่มีคะแนน และ
นางสาววาเนสซ่า เมย์ ตัน วรรณกร ขอถอนตัว 
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คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทยจึงมมีติดังนี้ 
Cross-country  
ให้ส่ง นายมรรค จันเหลือง เข้าแข่งขัน Cross-country ชาย  

นางสาวคาเรน จันเหลือง เข้าแข่งขัน Cross-country หญิง 
Alpine  
ให้ส่ง นายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนท์ เข้าแข่งขัน Alpine ชาย 

นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล เข้าแข่งขัน Alpine  หญิง 
 
 ผลการแข่งขัน 

 
 

 
 

 
 
 สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาท้ัง 3 คนเป็นที่น่าพอใจของสมาคม และมโีอกาสสูงที่จะ Qualify เข้าไปแข่งในกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่ เมืองเปยีงชาง เกาหลีใต้ 2018 
 
 
 

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic (รอบ1) 7/24 7 เกาหลี ญีปุ่่ น จนี

21-Feb-17 15 Km Freestyle 13/27 124.06 4.36 10 คาซคัสถาน ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น

23-Feb-17 10 km Classic 9/22 88.22 1.31 9 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 30 km Freestyle MST 14/22 196.65 9.26 8 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน คาซคัสถาน

ประเทศ

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของมรรค จนัเหลือง

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic 15/18 232.91 0.19 7 จนี คาซคัสถาน ออสเตรเลยี

21-Feb-17 10 Km Freestyle 13/24 135.71 3.21 10 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

23-Feb-17 5 km Classic 9/23 102.01 0.5 9 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน จนี

26-Feb-17 15 km Freestyle MST 11/24 137.94 2.49 8 ญีปุ่่ น เกาหลี จนี

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของคาเรน จนัเหลือง

ประเทศ

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

22-Feb-17 Giant Slalom DNF/44 17 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

25-Feb-17 Slalom 15/39 206.82 0.26 17 เกาหลี เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 Mogul DSQ/44 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

DNF = Did not finish; DSQ = Disqualify

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของโรเบิรต์ วรชยั ปินเซนท์

ประเทศ
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ระเบียบวาระที่ 2.4 แนะน านักกฬีาที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมให้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017 
 

นายมรรค จันเหลือง (Mr.Mark Chanloung)  
นักกีฬาประเภท Cross Country อายุ 22 ปี  
บิดาชื่อนายบุญจันทร์ จันเหลือง เป็นคนยโสธรแต่ต่อมาย้ายไปอยู่สมุทรสาคร 
มารดาชื่อมาเรีย วติโตเรีย โคมูเน่ (Maria Vittoria Comune) ชาวอิตาลีซึ่ง
อาศัยอยู่ที่เมืองเกรสโซเน่ (Gressoney) ประเทศอิตาลี มรรคจึงเดินทางไปมา
ระหว่างประเทศไทยและอติาลีอยา่งสม่ าเสมอ มรรคเคยสังกัดทีมชาติอิตาล ี
และทีมสกีทหารบกของประเทศอติาลีมาก่อน มีผลงานสรา้งช่ือเสียงมากมาย 
ทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีม โดยในปี 2014/2015 มรรคและทีม
เยาวชนทีมชาติอิตาลีไดเ้ข้าแข่งขัน World Championships โดยทีมของมรรค
นั้นได้อันดับ 6 ในประเภทผลัด และในการแข่งขันเดีย่วประเภท Sprint มรรค
ได้อันดับดีที่สุดเมื่อเทียบกับนักกีฬาที่มาจากเอเชีย นอกจากน้ีในปีเดียวกัน
มรรคกไ็ดร้ับเหรียญเงินจากรายการ Italian Championships ในประเภทเดี่ยว
อีกด้วย และในการแข่งขัน World Cup ที่ Soldier Hollow, Utah  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเภท Sprint เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มรรคไดล้ าดับที ่

18 มรรคตัดสินใจเข้าร่วมทีมชาตไิทยในปี 2559  
 
 

นางสาวคาเรน จันเหลือง (Ms.Karen Chanloung)   
นักกีฬาประเภท Cross Country อายุ 20 ปี  
เป็นน้องสาวของมรรค จันเหลือง เส้นทางการเป็นนักสกีระดับประเทศของคาเรน 
เริ่มต้นตั้งแต่ที่คาเรนยังเด็ก ความที่บ้านของแม่คาเรนอยู่ในอาณาเขตภูเขาแอลป์
ฝั่งตะวันตก ท าให้น้องไดฝ้ึกเล่นสกีตั้งแต่เล็กๆ โดยเมื่ออายุ 9 ปี คาเรนได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันในรายการ La Cluze (ลา คลซู) ที่
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีผูเ้ข้าแข่งขันกว่า 800 คน ทั้งเยาวชนจากประเทศฝรั่งเศส 
สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี โดยคาเรนไดร้ับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้ง
แรกของเธอ และยังไดร้ับรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการ  
ในที่สุดเมื่อปี 2557 ความสามารถของคาเรนก็เข้าตาทีมชาติอิตาล ี โดยเธอได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาตเิพื่อลงแข่งรายการระหว่างประเทศมากมาย 
และในปี 2559 คาเรนกไ็ดต้ัดสินใจเข้ารับใช้ชาติในฐานะตัวแทน นักกีฬาสก ี
Cross Country สังกดัทีมชาติไทย โดยในอนาคตคาเรนจะเป็นตวัแทนทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับเอเชียและโอลิมปิค 
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นายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนต์ (Mr. Robert Worachai  Pinsent)  
นักกีฬาประเภท Alpine ชาย อายุ 31 ปี  
เป็นบุตรของคุณวลิเลี่ยม รอส ปนิเซนต์ ชาวอังกฤษ และคุณเกษิต สมชัยยา บ้าน
อยู่ภูเก็ต โรเบิรต์เกิดทีภู่เก็ตและเรียนหนังสือท่ีภเูก็ต โดยเป็นนักกีฬาที่มี
ความสามารถมาก โรเบิร์ตจบโรงเรียนมัธยมเมื่ออายุ 19 ปี แล้วไปเรียนต่อ
มหาวิทยาลยัออสเตรเลียจนจบมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2549 เนื่องจากคุณพ่อเป็นคน
ชอบเล่นสกีมาก โรเบริ์ตจึงมโีอกาสเริ่มเล่นสกตีั้งแต่อายสุี่ขวบ ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยคณุพ่อจะพาไปสกีในต่างประเทศโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรืออเมริกา และเมื่ออายุ 12 ปีโรเบิรต์
เริ่มเล่นสโนว์บอร์ดด้วย หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย โรเบริ์ตได้เขา้ท างานเป็นครู
สอนสกีท่ีออสเตรเลียและไปสอนการเล่นสกีในรสีอร์ท หลายแห่งทั่วโลก โรเบริ์ตมี
ความตั้งใจที่จะแข่งขันสกีในนามทีมชาติไทยเมื่อปี 2555 ขณะที่ดูการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ปี 2012 ทางโทรทัศน์ โรเบิรต์ประสบกับการสญูเสียที่ใหญ่ที่สดุใน
ชีวิตเมื่อคุณแม่โรเบิรต์ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเสยีชีวิตเมื่อสองปีท่ีแล้ว แต่โรเบริ์ตก็
ได้สญัญากบัแม่ว่าจะแข่งขันสกีในทีมชาติไทยให้ได้ เป็นทีภ่าคภมูิใจของแม่อย่าง
มาก 

 
 

นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล (Alexia  Arisarah Schenkel)  
นักกีฬาประเภท Alpine หญิง อายุ 20 ปี  
คุณพ่อเป็นชาวสวสิ คณุแม่เป็นคนไทยมาจากนครพนม ปจัจุบันอาศัยอยู่ที่นคร   ซู
ริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ แตม่าเยี่ยมครอบครัวคุณแม่ที่นครพนมอย่างสม่ าเสมอ 
เมื่ออายุ 13 ปี ในขณะที่อารสิราดูการแข่งขัน Giant Slalom ในโอลิมปิกฤดูหนาว 
2010 ที่แวนคูเว่อร์ อริสราก็รู้สึกทึ่งมากกับความเร็วและแรงของนักกีฬา และในวัน
ต่อมาไปซื้อถุงมือท่ีร้านกีฬาก็ไปพบนักสกีท่ีแข่งได้เป็นท่ีสี่ในการแข่งขันที่เพ่ิงดูจึงขอ

ลายเซ็น และตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาก็ตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักสกีใหไ้ด้  จึงขอคุณ
พ่อคุณแม่ให้ส่งไปฝึกสกี ใช้เวลาอยู่นานกว่าคุณพ่อคณุแม่จะยอม ในที่สุดก็ได้มี
โอกาสไปเข้า ski race camp ที่ประเทศออสเตรยี  
อาริสราฝึกสกีอย่างหนักเป็นเวลาสามปี ก็มีโอกาสเข้าไปในทีม Swiss regional 
squad แต่หลังจากนั้นปรากฏว่ามปีัญหากับหลังจึงท าให้แทบจะไมไ่ด้สกีเป็นเวลาสี่ป ี

เมื่อสามารถเล่นสกไีด้อีกอรสิรากม็ีความตั้งใจว่าจะต้องสกีให้กับประเทศไทยจึง
เริ่มต้นโดยการลงทะเบียน FIS เปน็นักกีฬาสกีภายใต้ประเทศไทย และหลังจากนั้นก็

ได้เข้าแข่งขันในการแข่งขันนานาชาติหลายแห่งซึ่งไดผ้ลออกมาดีมากเป็นที่น่าพอใจ 
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ระเบียบวาระที่ 2.5 รายงานการฝึกซ้อมและการแข่งขันของมรรค และคาเรน จันเหลือง 
 

เนื่องจากมรรค และคาเรน จันเหลือง นักกีฬา cross-country สองคนพ่ีน้องเป็นนักกีฬาสกีที่มีศักยภาพสูงสุด การ
สนับสนุนของสมาคมในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่านมาจึงเป็นการสนับสนุนนักกฬีาท้ัง 2 คนเป็นหลัก 

การสนับสนุน ประกอบด้วย  
 การจ้างครฝูึก ซึ่งในช่วงแรกคือ Agostino Filippa แต่ต่อมาถอนตัวจึงเปลี่ยนเป็น Fernando Pubill Bruna 
 การจ้าง Ski Equipment Technician ซึ่งได้แก่ Andrea Dufour 
 การจ้าง Physiotherapist ซึ่งได้แก่ Maria Vittoria Comune 
 การแต่งตั้งนายบญุจันทร์ จันเหลือง (บิดา) เป็นผู้จัดการทีม (ไมม่ีค่าจ้าง) 
 การฝึกซ้อมบนธารน้ าแข็งในช่วงที่ยังมีหิมะไม่มาก 
 การแข่งขันระดับนานาชาติในยุโรปและอเมริกาในช่วงพฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 5 ครั้ง 
 การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ wax สก ี
 การสนับสนุนค่าชุดทีมชาตไิทย 
 การสนับสนุนอ่ืนๆเช่น ค่าประกันภัย 

 
  การฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

 วันท่ี 23-26 กันยายน 2016 ธารน้ าแข็ง Stelvio 
 วันท่ี 8-12 พฤศจิกายน 2016, Livigno 
 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2016, Rhemes 
 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2016, Arpy (มรรค) 
 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2016, Cervinia (คาเรน) 
 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2016, Arpy 
 วันท่ี 27,30 พฤศจิกายน 2016, Bettaforca 
 วันท่ี 1 ธันวาคม 2016, Brusson 
 วันท่ี 3 ธันวาคม 2016, Bettaforca 
 วันท่ี 5 ธันวาคม 2016, Rhemes 
 วันท่ี 12-14 ธันวาคม 2016, Rhemes 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2016, Courmarial 
 วันท่ี 9-12 มกราคม 2017, Cogne 
 วันท่ี 21 มกราคม 2017, St.Barthelemy 
 วันท่ี 3, 23 มกราคม 2017, Gressoney 
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วนัท่ี รายการแข่ง สถานท่ีแข่ง ประเทศ

15-18 Dec 2016 European Cup Goms Switzerland

21-23 Dec 2016 Italian Cup Cogne Italy

5-8 Jan 2017 European Cup Planica Slovenia

12-15 Jan 2017 World Cup Toblach Italy

28 Jan-5 Feb 2017 World Cup under 23 Soldier Hollow, Utah USA

โปรแกรม การแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง

วนัท่ี รายการแข่ง

ล าดบัท่ี คะแนน FIS ล าดบัท่ี คะแนน FIS

European  Cup, Goms, Switzerland

16-Dec-16   Sprint 1.4 km. Classic 43/78 111.77

16-Dec-16   Sprint 1.2 km. Classic 38/46 195.81

17-Dec-16   15 km Classic 41/65 105.04

17-Dec-16   10 km Classic 26/38 126.25

18-Dec-16   15 km Freestyle 52/75 144.92

18-Dec-16   10 km Freestyle 27/45 189.04

Italian Cup, Cogne, Italy

22-Dec-16   10 km Classic 8/17

22-Dec-16   15 km Classic 22/31

23-Dec-16   10 km Freestyle 9/17

23-Dec-16   15 km Freestyle 17/31

ผลการแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง ท่ี Goms และ Cogne

มรรค คาเรน

วนัท่ี รายการแข่ง

ล าดบัท่ี คะแนน FIS ล าดบัท่ี คะแนน FIS

European Cup, Planica, Slovenia

6-Jan-17   Sprint Freestyle 50/101 129.55 37/46 192.94

7-Jan-17   10 km Freestyle 69/117 94.66 29/55 91.69

8-Jan-17   15 km Classic 45/79 78.67

8-Jan-17   10 km Classic 28/41 107.87

World Cup, Toblach-Dobbiaco, Italy

14-Jan-17   Sprint Freestyle 47/72 55.06 48/49 138.24

ผลการแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง ท่ี Planica และ Toblach

มรรค คาเรน
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ระเบียบวาระที่ 2.6 งานแถลงข่าวการเปิดตัวนักกีฬาสกีทีมชาติไทยและผู้ให้การสนับสนนุอย่างเป็นทางการ 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมช้ัน 24 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมโีดย   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เป็นประธานเปิดงาน 
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ระเบียบวาระที่ 2.7 การสนับสนนุทางการเงินจากภาครัฐและเอกชน 

 

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 5.935 ล้านบาท 

 

 
สปอนเซอร์หลัก 1: ปตท 5 ล้านบาท 

  

 

 
กลุ่มกระทิงแดง 5 ล้านบาท 

  

 
กลุ่มบริษัทกัลฟ์ 1 ล้านบาท 

  

 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   

ให้การสนับสนุนในรูปของตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอรเ์ฟค  

 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  
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ระเบียบวาระที่ 2.8 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดในประเทศญี่ปุ่นส าหรับผู้สนับสนนุ 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดในประเทศญี่ปุ่นส าหรับผูส้นับสนุนในช่วง 15-20 มกราคม 2560 ที่ Kiroro มี
ผู้แทนผู้สนบัสนุนจาก Gulf และ ปตท. รวมทั้งสื่อมวลชนสายกีฬา 2 คน 

 

  
http://www.banmuang.co.th/news/sport/73080 
http://www.khonpankhao.com/6771 
  

http://www.banmuang.co.th/news/sport/73080
http://www.khonpankhao.com/6771
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ระเบียบวาระที่ 2.9 การเตรียมการจัดการแข่งขัน SSAT Open เพ่ือหานักกีฬาหน้าใหม ่
 

ภายใน 2017 ทางสมาคมก าลังด าเนินการเตรียมการจดัการแข่งขัน SSAT Thailand Open Race ส าหรับนักกีฬา
ไทย โดยจะมีการแข่งขันที่ประเทศ ออสเตรเลีย ช่วงกลางปี 2560  งานถัดไปเป็น SSAT Thailand Open Race ทีญ่ี่ปุ่น ต้น
ปี 2561  
 
ระเบียบวาระที่ 2.10 การเตรียมการส่งนักกฬีาเข้าร่วมโอลิมปิคฤดูหนาว 2018 ที่เมืองเปียงชางประเทศเกาหลีใต้ 
 
 ในวันน้ีเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งทีท่างสมาคมได้รบัแจ้งจากทางคณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศไทยว่า ทาง
สมาพันธ์โลก FIS ได้แจ้งรายชื่อนักกีฬาท่ีผ่านการ Qualify มาทางคณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นการ
แข่งขันในประเภท Cross Country คือ 

นายมรรค จันเหลือง เข้าแข่งขัน Cross-country ชาย  
นางสาวคาเรน จันเหลือง เข้าแข่งขัน Cross-country หญิง 

 ถือเป็นความส าเร็จครั้งส าคญัของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทยที่จะมีนักกีฬาไทยไดส้ิทธ์ิเข้าร่วม
แข่งขันในโอลิมปิคฤดูหนาว ในนามสมาคมเป็นครั้งแรก 
https://data.fis-ski.com/dynamic/olympic-quotas-list.html?sectorcode=cc&listid=2018 
 

 
…….. 

 
 

https://data.fis-ski.com/dynamic/olympic-quotas-list.html?sectorcode=cc&listid=2018
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองงบการเงินปี 2559 
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า 17 จาก  26 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

 
ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุมใหญ่

สามัญของทุกปี ทางเหรญัญิกขอเสนอช่ือผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ 

นายนาวี ยันตะระกะ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12205 ส านักงานสอบบัญชีนาวี เลขท่ี 21/2 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้าน

เกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
 
 อ้างถึง รายงานการประชุม คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี วัน
ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ PTT Public Company Limited และ เพื่อใหก้ารบรหิารงานของสมาคมฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปีแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯดังนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ 

ของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับท่ีแก้ไขใหม่ 

ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 

๒๓.๑ ตาย 
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

นายกสมาคม 
๒๓.๓ ขาดคณุสมบัติหรือสมาชิกภาพ 
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วย

คะแนนเสยีงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุม 

๒๓.๕ ออกตามวาระ 
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ (ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะ) 

ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 

๒๓.๑ ตาย 
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

นายกสมาคม 
๒๓.๓ ขาดคณุสมบัติหรือสมาชิกภาพ 
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วย

คะแนนเสยีงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุม 

๒๓.๕ ออกตามวาระ 
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ (ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะ) 

๒๓.๗ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จ านวนสาม
ครั้งติดต่อกัน 

ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานใน
การประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ ๒๗  การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่า
ครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธาน
ในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวรรค
หนึ่งได้ด้วยตนเอง กรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้า
ประชุมแทน หรืออาจประชุมผา่นระบบสื่อสารทางไกล 
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ข้อบังคับ 

สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร 

 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๒๓.๗ ของข้อ ๒๓ 

“๒๓.๗ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จ านวนสามครั้งตดิต่อกัน” 

 

ข้อ ๔ แก้ไขความในข้อ ๒๗ เป็นดงันี ้

“ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวรรคหนึ่งไดด้้วยตนเอง กรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

ประชุมแทน หรืออาจประชุมผา่นระบบสื่อสารทางไกล” 

 

 

.............................................ผู้จัดท าข้อบังคับ 

(นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน์) 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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