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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 1/2563 
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
อาคาร ENCO A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 
****************************** 

 
สมาชิกที่มาประชุมด้วยตัวเอง 12 เสียง 

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   นายกสมาคม /สมาชิกสามัญ 
2. นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์   กรรมการ /สมาชิกสามัญ 
3. นายติง อังคสิทธิ์     ประชาสัมพันธ์ /สมาชิกสามัญ 
4. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์     กรรมการ /สมาชิกสามัญ 
5. นายภูวดล สำเภาเงิน    เหรัญญิก /สมาชิกสามัญ 
6. นายสืบ ธาราสิร ิ     เลขาธิการ /สมาชิกสามัญ 
7. นางสาวรุ่งนภา ธาราสิร ิ    สมาชิกสามัญ 
8. นางสาวสุปิยา งามฮุย    กรรมการ /สมาชิกสามัญ  (ผ่าน LINE) 

(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 
9. นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ    กรรมการ/สมาชิกสามัญ  (ผ่าน LINE) 

(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 
10. นายหรินารถ ศิริวรรณ    กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ (ผ่าน LINE) 

(มอบอำนาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ) 

11. ชมรม Thai Snowsport Club of AUSTRALIA สมาชิกสามัญ   (ผ่าน LINE) 
(ผู้บริหาร นายหรินาถ ศิริวรรณ มอบอำนาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ) 

12. ชมรม Thai Ski and Snowboard Club   สมาชิกสามัญ 
(ผู้บริหาร นายติง อังคสิทธิ์ ) 

 
สมาชิกที่ไม่มาประชุมแต่มอบอำนาจ จำนวน 10 เสียง 

1. นายวราห์ สุจริตกุล     อุปนายกสมาคม/สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 
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2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล   นายทะเบียน/สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นายอยุธยา เอนกฤทธิ์) 

3. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ    กรรมการ /สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ) 

4. นายหรินารถ ศิริวรรณ    กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ) 

5. นายเสริมชัย ปัทมดิลก    สมาชิกสามัญ  
(มอบอำนาจให้ นายอยุธยา เอนกฤทธิ์) 

6. นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์    สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 

7. นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ   สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นางติง อังคสิทธิ์) 

8. นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ   สมาชิกสามัญ  
(มอบอำนาจให้ นายภูวดล สำเภาเงิน) 

9. นายไชยยศ จิรเมธากร    สมาชิกสามัญ  
(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 

10. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์    สมาชิกสามัญ 
(มอบอำนาจให้ นายอยุธยา เอนกฤทธิ์) 

 
สมาชิกสามัญที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 2 เสียง 

1. นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา    
2. นายธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส. ปวรัตน์ จัดคน   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
2. น.ส. สาริน ีรักนาควร   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
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 ก่อนเริ่มการประชุม นายสืบ ธาราสิริ รักษาการเลขาธิการฯ รายงานว่าในการประชุมครั้งนี้มี สมาชิกสามัญมา

ประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 8 ราย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference (LINE) 4 ราย (และมอบอำนาจให้

สมาชิกท่ีมาประชุมด้วยตนเอง) และสมาชิกสามัญท่ีมอบอำนาจอีก 10 ราย รวมเป็น 22 รายจาก 24 ราย จึงครบองค์

ประชุม อีก 2 รายเป็นสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมและไม่ได้ชำระค่าบำรุงประจำปี จึงได้คงรายชื่อ

ไว้ก่อนตามข้อบังคับของสมาคมฯ  

รักษาการเลขาธิการกล่าวต่อว่า ด้วยนาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงคณะกรรมการว่า ตำแหน่งนายกสมาคมฯ และ
คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในวันที่ 7 กันยายน 2563 และเพื่อให้สามารถเลือกตั้งนายกสมาคมฯได้
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ 
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้กรรมการทั้งชุดพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตามข้อบังคับของ
สมาคมฯกรรมการชุดปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ ในการนี้ เพื่อให้
การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น จึงได้เสนอให้ นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีในครั้งนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1: เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันนี้
มีสมาชิกสามัญมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ข้อ 34 จึงขอเปิดประชุม 

ประธานขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งทำให้งานของสมาคมฯมี 

ความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในเดือนมกราคม 2563 ซ่ึง

สามารถส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันได้ถึง 4 คน พร้อมทำการแข่งขันเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยด้วยดีทุก

ประการ โดยปัจจัยสำคัญของความสำเร็จนี้คือการสนับสนุนจากหลายองค์กรในภาครัฐและเอกชน จึงขอถือ

โอกาสนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมฯ ด้วย โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิค

แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนในปัจจุบัน อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน), บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์

ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)/คิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนในอดีต อันได้แก่ กลุ่มบริษัท กัลฟ์ และกลุ่มบริษัทกระทิงแดง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
ประธานกล่าวว่าสำนักเลขาธิการฯ ได้เวียนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ให้สมาชิก

พิจารณาแล้ว ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข จึงขอให้สมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2562 

รักษาการเลขาธิการ นายสืบ ธาราสิริ ได้แนบเอกสารผลการดำเนินงานของสมาคม ให้สมาชิกได้

พิจารณา โดยสรุปในปีที่ผ่านมา ทางสมาคมประสบผลสำเร็จในหลายๆ ด้าน เช่น 

ด้านการส่งแข่งขัน สมาคมมีการเตรียมนักกีฬาจำนวน 5 คนเพ่ือให้เข้าร่วมมหกรรมกีฬา โอลิมปิก

เยาวชนฤดูหนาว ได้เป็นผลสำเร็จอันได้แก่ นักกีฬาครอสคันทร ีนายสราวุฒิ เกิดสิน และ น.ส. ดวงกมล หีดชน 

และนักกีฬาสกีอัลไพน์ นายณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ นางสาวณิชกานต์ จินุพันธุ์ และ นางสาวพิมศิริลักษณ์ สายถิ่น 

ด้านการค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ สมาคมได้นักกีฬา Ski Alpine ใหม่ๆ มาร่วมทีมอีก 2 คนซึ่งจะมาเป็น

กำลังสำคัญสำหรับการ Qualify Olympic Winter Games ปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงอันได้แก่ น.ส. แคทเทอรีน 

คาร์ลสัน และนาย แออ์รอน ลีแมน 

ด้านการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขัน Technical Race ในกลุ่มของนักกีฬาสกี

และสโนว์บอร์ดไทยที่ Kiroro ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2562 และจัดการแข่งขัน  Alpine Ski and 

Snowboard ที่ Appi Kogen Ski Resort ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักกีฬาไทยให้ความ

สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 80 คน และสมาคมค้นพบนักกีฬาที่มีความสามารถเพ่ิมข้ึนอีกหลายคน รวมทั้ง

จัดการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศประเทศไทยที่จังหวัดชุมพรในเดือนกรกฎาคม 2562 

ด้านการฝึกอบรมบุคลากร สมาคมฯ จัดให้มีการฝึกครูสอนสกีและสโนว์บอร์ดโดยออกใบรับรองไปร่วม 

30 คน สำหรับภายในประเทศสมาคมได้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกีไปกว่า 30 คน เพ่ือ

เตรียมการสำหรับ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติในปลายปีนี้  

ด้านการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาหน้าใหม่ สมาคมได้จัดให้มีโครงการ Boot Camp หรือ โครงการ

ค่ายสานฝันเยาวชนสู่กีฬาฤดูหนาว เมื่อมีนาคมและธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน  
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ระเบียบวาระท่ี 4  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของปี 2562 
 
 รักาการเหรัญญิก ฯ (นายภูวดล สำเภาเงิน) รายงานงบการเงินสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นงบรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีจาก 
สำนักงานสอบบัญชีนาวี โดย วีรญา สุวรรณวิสารท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8783 กรุงเทพมหานคร สรุปได้
ดังนี้ 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,658,429.51 บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ด
สตางค)์ ประกอบด้วย 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    5,388,717.90  บาท 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        3,269,711.61  บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนของทุนสมาคมทั้งสิ้น  8,658,429.51  บาท 
 

- งบแสดงรายได้ – รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายได้รวม     24,787,247.01 บาท 
รายจ่ายรวม     23,672,692.41 บาท 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับทั้งสิ้น   1,114,284.60 บาท 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2562 ของสมาคมกีฬาสกี

และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 

 
ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีในการ

ประชุมใหญ่สามัญของทุกปี รักษาการเหรัญญิกขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้แก่ 

 

นางวันเพ็ญ โอภาสสุวัฒน์ เลขที่ 12653 ที่อยู่ 19 ซอยท่าดินแดง16 ถนนท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพ 

10600  ในอัตราค่าจ้างปีละ 20,000 บาท 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคม 

ด้วยนาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลง
วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงคณะกรรมการว่า ตำแหน่งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน จะหมด
วาระในวันที่ 7 กันยายน 2563 และเพ่ือให้สามารถเลือกตั้งนายกสมาคมฯได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็น
ต้นไป ซึ่งจะมีผลให้กรรมการทั้งชุดพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตามข้อบังคับของสมาคมฯกรรมการชุดปัจจุบันจะปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ 

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562  
ข้อที่ 21 หากตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและให้คณะกรรมการ 

จัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน 
ข้อที่ 33 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมโดยสังเขปดังต่อไปนี้  

                 33.5 เลือกตั้งนายกสมาคมเม่ือครบกำหนดวาระ หรือตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ คณะกรรมการรักษาการจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้ง

นายกสมาคมตาม ข้อบังคับสมาคมฯ 
ข้อที่ 17 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อยเก้าคนแต่

ไม่เกินสิบเก้าคน ในจำนวนนี้ให้มีกรรมการที่มาจากสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
คณะกรรมการทั้งหมด การเลือกนายกสมาคมให้กระทำโดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีการเสนอชื่อโดย
สมาชิกสามัญและหากมีผู้เสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายก
สมาคมต้องมีสมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงทั้งหมด ผู้มีสิทธิลงคะแนนคือ
สมาชิกสามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ   
ต่อไป ตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน โดยให้คณะกรรมการบริหารมีตำแหน่งต่าง ๆ  เพ่ือทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและดำเนินตามขั้นตอนการเลือกตั้ง 
 

การพิจารณาของท่ีประชุม  
นายสืบ ธาราสิริ สมาชิกสามญัได้เสนอชื่อนาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นนายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์

บอร์ดแห่งประเทศไทย วาระปี 2563 – 2567 และสมาชิกสามัญโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ ให้การรับรอง 
(1) นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ 
(2) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ 
(3) นายติง อังคสิทธิ์ 
(4) นายหรินารถ ศิริวรรณ  
(5) นายภูวดล สำเภาเงิน  
(6) นางสาวสุปิยา งามฮุย 
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(7) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ 
(8) นางสาว รุ่งนภา ธาราสิริ 
(9) ชมรม Thai Ski and Snowboard Club 

 
ในที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีมติเลือก นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

เป็นนายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย วาระปี 2563 – 2567 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  เป็นนายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์ 
                     บอร์ดแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2567 

 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
   
 
ลงชื่อ  ลงชื่อ    
 ................................................ ................................................ 
 (นายสืบ ธาราสิริ) (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 

 รักษาการ เลขาธิการ ประธานการประชุม 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


