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รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 

สมาคมกีฬาสกแีละสโนวบ์อรด์แหง่ประเทศไทย 

ครัง้ที่ 1/2564 
วนัพธุที ่28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 18 บรษิัท พีททีโีกลบอล เคมคิอล จำกดั (มหาชน) 
อาคาร ENCO A ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร 

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

  
สมาชิกที่มาประชุมด้วยตัวเอง  6  เสียง 

1. นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์   นายกสมาคม /สมาชิกสามัญ 
2. นายติง อังคสิทธิ์     ประชาสัมพันธ์ /สมาชิกสามัญ 
3. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์     กรรมการ /สมาชิกสามัญ 
4. นายภูวดล สำเภาเงิน    เหรัญญิก /สมาชิกสามัญ 
5. นายสืบ ธาราสิริ     เลขาธิการ /สมาชิกสามัญ 
6. ชมรม Thai Ski and Snowboard Club   สมาชิกสามัญ 

(ผู้บริหาร นายติง อังคสิทธิ์ ) 
 
สมาชิกที่ไม่มาประชุมแต่มอบอำนาจ จำนวน 14 เสียง 

1. นายวราห์ สุจริตกุล     อุปนายกสมาคม/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

2. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล   กรรมการ/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายอยุธยา เอนกฤทธิ์) 

3. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ    กรรมการ /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 

4. นายหรินารถ ศิริวรรณ    กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

5. นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์   กรรมการ /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์) 

6. นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ    สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 
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7. นางสาวสุปิยา งามฮุย    นายทะเบียน /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์) 

8. นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ    กรรมการ/สมาชิกสามัญ ( ผ ่ า น  MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์) 

9. ชมรม Thai Snowsport Club of AUSTRALIA สมาชิกสามัญ  (ผ่าน MS Team) 
(ผู้บริหาร นายหรินาถ ศิริวรรณ มอบอำนาจให้ มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

10. นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์    สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ) 

11. นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ   สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

12. นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ   สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)  
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

13. นายไชยยศ จิรเมธากร    สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)  
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

14. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์    สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team) 
(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 
 

สมาชิกสามัญที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน จำนวน 1 เสียง 
1. นายเสริมชัย ปัทมดิลก    สมาชิกสามัญ  

 
 

สมาชิกสามัญที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 4 เสียง 
1. นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา   สมาชิกสามัญ  
2. นายธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา    สมาชิกสามัญ  
3. นายชยุต     ตุลยนิติกุล    สมาชิกสามัญ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม   ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่าน MS Team)  
2. นางสาวปวรรัตน์ จัดคน   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ (ผ่าน MS Team)  
3. นางสาวสารินี รักนาควร   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ (ผ่าน MS Team)  
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 ก่อนเริ่มการประชุม นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้มี สมาชิก

สามัญมาประชุมด้วยตนเองจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ผ่าน MS Team จำนวน 14 ราย (และ

มอบอำนาจให้สมาชิกท่ีมาประชุมด้วยตนเอง) รวมเป็น 20 รายจาก 24 ราย จึงครบองค์ประชุม อีกจำนวน 4 รายเป็น

สมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมและไม่ได้ชำระค่าบำรุงประจำปี จึงได้คงรายชื่อไว้ก่อนตามข้อบังคับ

ของสมาคมฯ  

 

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ประธานในท่ีประชุมกล่าวว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันนี้
มีสมาชิกสามัญมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ข้อ 34 จึงขอเปิดประชุม 

ประธานขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที ่ช ่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งทำให้งานของสมาคมฯมี 

ความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง

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 พร็อพ

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

(มหาชน) และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนในอดีต อันได้แก่ กลุ่มบริษัท กัลฟ์ และกลุ่มบริษัทกระทิงแดง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ประธานกล่าวว่าสำนักเลขาธิการฯ ได้เวียนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ให้สมาชิก

พิจารณาแล้ว ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข จึงขอให้สมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2563 

เลขาธิการฯ นายสืบ ธาราสิริ ได้แนบเอกสารผลการดำเนินงานของสมาคม ให้สมาชิกได้พิจารณา     

โดยสรุปในปีท่ีผ่านมา ทางสมาคมประสบผลสำเร็จในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น 

ด้านการส่งแข่งขัน สมาคมมีการส่งนักกีฬานักกีฬาจำนวน 5 คนเพื่อให้เข้าร่วมมหกรรมกีฬา โอลิมปิก

เยาวชนฤดูหนาว 2020 ได้เป็นผลสำเร็จอันได้แก่ นักกีฬาครอสคันทรี นายสราวุฒิ เกิดสิน และ น.ส. ดวงกมล 

หีดชนา และนักกีฬาสกีอัลไพน์ นายณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ นางสาวณิชกานต์ จินุพันธุ์ และนางสาวพิมศิริลักษณ์ สาย

ถิ่น และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันสกีนานาชาติในฤดูกาล 2021 รวมทั้งนักกีฬามี

ผลงานท่ีดีอย่างมาก  

ด้านการค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ สมาคมได้นักกีฬา Ski Alpine ใหม่ๆ มาร่วมทีมอีก 2 คนซึ่งจะมาเป็น

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

คาร์ลสัน และนาย แออ์รอน ลีแมน พร้อมทั้งมีการค้นพบนักกีฬาที่มีผลงานดีมาก ทั้งประเภท Alpine ,Ski 

Mountaineering และ Bobsleigh อีกด้วย 

ด้านการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขัน Technical Race ในกลุ่มของนักกีฬาสกีและส

โนว์บอร์ดไทยท่ี Kiroro ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2562 และจัดการแข่งขัน  Alpine Ski and Snowboard 

ท่ี Appi Kogen Ski Resort ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักกีฬาไทยให้ความสนใจเข้าร่วมการ

แข่งขันมากกว่า 80 คน และสมาคมค้นพบนักกีฬาที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายคน รวมทั้งจัดการแข่งขัน

กีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศประเทศไทยท่ีจังหวัดชุมพรในเดือนกรกฎาคม 2562 

ด้านการฝกึอบรมบุคลากร สมาคมฯ จัดให้มีการฝึกครูสอนสกีและสโนว์บอร์ดโดยออกใบรับรองไปร่วม 

30 คน สำหรับภายในประเทศสมาคมได้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกีไปกว่า 30 คน      

เพื่อเตรียมการสำหรับ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติในปลายปีนี้  

ด้านการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาหน้าใหม่ สมาคมได้จัดให้มีโครงการ Boot Camp หรือ โครงการ  

ค่ายสานฝันเยาวชนสู่กีฬาฤดูหนาว เมื่อมีนาคมและธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน  
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ระเบยีบวาระที ่4  แถลงบญัชรีายรบั รายจา่ย และบญัชงีบดลุ ของปี 2563 
 
 เหรัญญิกฯ(นายภูวดล สำเภาเงิน) รายงานงบการเงินสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย          
ซึ่งเป็นงบรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี นางสาว 
วันเพ็ญ โอภาสสุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12653 กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 
- งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 11,450,184.86 บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบส่ีบาทแปดสิบหก
สตางค์) ประกอบด้วย 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    9,047,976.84  บาท 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        2,402,208.02  บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนของทุนสมาคมท้ังส้ิน  11,450,184.86  บาท 
 
- งบแสดงรายได้ – รายจ่าย สำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

รายได้รวม     15,514,997.59 บาท 
รายจ่ายรวม     11,814,478.93 บาท 
รายได้สูงกว่ารายจ่ายท้ังส้ิน    3,700,518.66 บาท 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬา

สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
 

ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการเลือกต้ังผู้สอบบัญชีในการ

ประชุมใหญ่สามัญของทุกปี เหรัญญิกขอเสนอช่ือผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้แก่ 

 

นางสาววันเพ็ญ โอภาสสุวัฒน์ เลขท่ี 12653 ท่ีอยู่ 19 ซอยท่าดินแดง16 ถนนท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพ 

10600  ในอัตราค่าจ้างปีละ 20,000 บาท 

  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย  

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีแ่กไ้ขใหม่ 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๘ วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 ๘.๑ เพื ่อทำหน้าที ่ส ่ง เสร ิมสนับสนุน พัฒนา 
เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรม กีฬาซึ่งอยู่ในความดูแลของ
สหพันธ์สกีนานาชาติ (International Ski Federation or 
F.I.S) และ สหพันธ์สกีภูเขานานาชาติ ( international ski 
mountaineering federation) ใ น น าม ข อ ง ช าต ิ ห รื อ
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่
วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่กึ่ง
หนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก ็ให้ขยายเวลาออกไปอีก
พอสมควร แต่เมื ่อครบกำหนดเวลาขยายออกไปแล้วยังมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อน
การประชุมคราวนั้นออกไป  
และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับ แต่วันท่ี
นัดประชุมครั้งแรกสำหรับการประชุมในครั ้งหลังนี้ถ้ามี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ ่งในห้าของ
สมาชิกสามัญท้ังหมดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุมกรณีไม่ครบ

ข้อ  ๘ วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 ๘.๑ เพื่อทำหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ 
และดำเนินกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในความดูแลของสหพันธ์กีฬา
นานาชาติในนามของชาติหรือประเทศไทย ดังนี้ 
- สหพ ันธ ์  สก ีนานาชาต ิ  International Ski Federation 
(FIS)  
- ส ห พ ั น ธ ์  ส ก ี ภ ู เ ข า น า น า ช า ต ิ  International Ski 
Mountaineering Federation (ISMF) 
- สหพันธ์ บอบสเลและสเกเลตันนานาชาติ International 
Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) 
- สหพันธ์ ไบแอธลอนนานาชาติ International Biathlon 
Union (IBU) 
ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่  
วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่
ถ้าเมื ่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประช ุมไม ่ครบองค ์ประช ุม ก ็ ให ้ขยายเวลาออกไปอีก
พอสมควร แต่เมื ่อครบกำหนดเวลาขยายออกไปแล้วยังมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อน
การประชุมคราวนั้นออกไป 
และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับ แต่วันท่ี
นัดประชุมครั ้งแรกสำหรับการประชุมในครั ้งหลังนี ้ถ้ามี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก
สามัญทั้งหมดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุมกรณีไม่ครบให้นัด
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ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายในสิบส่ีวันนับ แต่วันนัดประชุม
ครั้งท่ีสองสำหรับการประชุมครั้งหลังมีสมาชิกสามัญจำนวน
เท่าใดก็ได้เป็นองค์ประชุมยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกสามัญก็ไม่ต้อง
จัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก 

ประชุมใหญ่อีกครั้งภายในสิบสี่วันนับ แต่วันนัดประชุมครั้งท่ี
สองสำหรับการประชุมครั้งหลังมีสมาชิกสามัญจำนวนเท่าใดก็
ได้เป็นองค์ประชุมยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ี
เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกสามัญก็ไม่ต้องจัดประชุม
ใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก 
หากสมาชิกสามัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ณ สถานท่ี    
ท่ีจัดให้มีการประชุมสามารถใช้การประชุมทางไกลท่ีแสดงท้ัง
ภาพและเสียงหรือเสียงและให้การลงมติของสมาชิกสามัญ   
ท ี ่ ใช ้ ในการประช ุมทางไกลด ังกล ่ าวม ีผลบ ังค ับใช ้ ไ ด้
เช่นเดียวกันกับสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ี    
ท่ีจัดให้มีการประชุม 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามผลการพิจารณาในที่ประชุม โดยมอบหมายให้  นายสืบ 

ธาราสิริ เป็นผู้ดำเนินการประสานในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 13.45 น. 
 
   
ลงช่ือ  ลงช่ือ    
 ................................................ ................................................ 
 (นายสืบ ธาราสิริ) (นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์) 

 เลขาธิการ ประธานการประชุม 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


