
 
เอกสารประกอบ 

 

การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562  

(ครัง้ท่ี 23) 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563     เวลา 16.00 น. – 17.30 น. 
 

ณ  ห้องสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามพระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

 

 

รายการเอกสาร 
 

1.  ผังบริหารสมาคมฯ ปี 2562-2564   

2.  เร่ืองแจ้งที่ประชุมทราบ (ผู้ตรวจสอบบัญชีป่วย) 

3.  รายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (คร้ังที่ 22)   

4.  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562   

5.  รับรองงบดุล/แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 

6.  เรื่องอื่นๆ 

 6.1 การจัด 21st Asia Pacific Automotive Conference - APAC 21 ที่ Australia 

 6.2 ญี่ปุ่นยกเลิกการแข่งขัน 18th Student Formula SAE Japan 2020  

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 



 

 

 
 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 (ครั้งท่ี 23) 

วนัพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2563    เวลา 16.00  น. 

ณ ห้องสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 
 

 
16.00 น.  ลงทะเบียน 

 16.30-17.30 น. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มีวาระดงันี้  

    -  เร่ืองแจ้งที่ประชุมทราบ (ผู้ตรวจสอบบัญชป่ีวย) 

-  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (คร้ังที่ 22) 

    -  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

    -  รับรองงบดุล 

    -  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

    -  เร่ืองอื่นๆ 

      • การจัด 21st Asia Pacific Automotive Conference–  

   APAC 21 ที่ Australia 

• ญี่ปุ่นยกเลิกการแข่งขัน  18th Student Formula SAE Japan 2020 

17.30 น.  ปิดการประชุม 

 

ผู้ด าเนินรายการตลอดการประชุม : ผศ.ดร.นักสทิธ ์นุ่มวงษ์ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  (ครั้งท่ี 22) 

 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
 

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เวลา 15.30-18.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รายนามสมาชิกเขา้ประชุม 

1. รศ.พูลพร  แสงบางปลา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

2. รศ.ดร.ธนาคม  สนุทรชัยนาคแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3. คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน์  Petroleum Technical Advisor 

4. คุณอุริช  อชัชโคสติ 

5. ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

6. คุณศุภรัตน์  ศิริสวุรรณางกูร  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

7. คุณวาริน  ลีมะวัฒนา   ส านักพิมพ์ธารน า้ใจ 

8. คุณธนารักษ์ ดิลกขมารักษ์  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

แทนคุณประเสริฐ  อังควินิจวงศ์ 

9. คุณไพบูลย์  ภู่เจริญ   บริษัท ตรีเพชรอซีูซุเซลส ์จ ากดั 

10. ผศ.ดร.สณัหพศ  จันทรานุวัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

11. คุณวรวุฒิ  ก่อวงศ์พานิชย์  สถาบันยานยนต์     

แทนคุณวิชัย  จิราธยุิต 

12. คุณสพุันธ ์ พรสงูส่ง   บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จ ากดั 

13. คุณองอาจ  พงศ์กจิวรสนิ   บริษัท ตรีเพชรอซีูซุเซลส ์จ ากดั 

14. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

15. รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสมุาวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

16. คุณอชัณา  ลิมป์ไพฑรูย์   บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส ์อนิดัสตรี จ ากดั 

แทนคุณยศรา  ลิมป์ไพฑรูย์ 

17. อ.มณเฑียร  แก่นสน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

18. คุณกติติ  วิสทุธรัิตนกุล   บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จ ากดั 

19. อ.ชินเทพ  เพญ็ชาติ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ 

20. คุณธนวัฒน์  บุญประดิษฐ์  สถาบันยานยนต์ 

21. คุณธบิดี  หาญประเสริฐ   บริษัท ท ีวี ซี คาร์แคร์  จ ากัด 

 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) 
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22. คุณณัฐวุฒิ   ตระการสขุ   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

แทนคุณรุช  วรรณฤทยั 

23. คุณรัชตพงษ์  บุญวัตรสกุล  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  จ ากดั 

24. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

25. บริษัท ตรีเพชร อซีูซุเซลส ์จ ากดั 

26. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

27. บริษัท สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

28. Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. 

29. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 

30. บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซน็เตอร์ จ ากดั 

31. บริษัท จุฑาวรรณ จ ากดั 

32. บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากดั 

 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

1. คุณภัทรา  ตัลยารักษ์   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 

2. คุณกุลธดิา  ชะมะผลิน   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 

 

เปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 

นายธิบดี  หาญประเสริฐ  นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2561 (คร้ังที่ 22) 
 ประธานแจ้งว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวด 5 ข้อ 5.2.3 ก าหนดว่าการประชุมใหญ่สามัญจะต้องมี
สมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะท าการประชุม
ได้ ขณะนี้ มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  จ านวน 32 ราย  และผู้ เข้าร่วมประชุม 2 ราย ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับแล้ว 

 จากนั้น ประธานกล่าวเปิดการประชุม ดังมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 21) 
รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2560 (คร้ังที่ 21) แก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง  รายละเอยีดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
 

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบปี 

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
2561 แก่ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้  

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) หรือ Society of Automotive Engineers - Thailand 
(TSAE) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน  โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ ต 370/2540     
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2540  

สมาคมฯ  ตั้ งอยู่  ณ  ตึกวิศวกรรมยานยนต์  ชั้น  2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เลขที่  254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   โทรศัพท์ / 
โทรสาร  0-2218-6617 

วตัถุประสงค ์
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจในวิทยาการด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งมีกิจกรรมภาคปฏิบัติงานทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู้         

และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
3. ส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งมีบทบาทในด้านการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ 
4. เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆ  ของวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
5. สนับสนุนผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกบัวิศวกรรมยานยนต์ให้มีความร่วมมือกนัใกล้ชิดย่ิงขึ้น 
6. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. สมาคมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกบัการเมือง 

จ านวนสมาชิก ปัจจุบนั 
  1) ตลอดชีพ    98 ราย 

  2) นิติบุคคล    30 ราย 
  3) สามัญ    46 ราย 
  4) สมทบ      - ราย 
  5) นักศึกษา  733 ราย 
   รวม           907  ราย 
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  ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการด าเนินงานดังนี้  
 

1. ฝ่ายบริหาร 
1.1  ประสานงานกบั SAE นานาชาติ เช่น SAE-Japan,  SAE-Korea,  SAE-China,   

 SAE-Australasia, SAE-International, SAE-Vietnam 
1.2  ประสานงานด้านการเงินกบัธนาคาร 
1.3  ประสานงานผู้จัดท าบัญชี   ผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดท าบัญชีและตรวจสอบงบดุลของสมาคมฯ 
1.4  จัดท า Website เพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

2. ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก 
2.1 เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารวิชาการใน Directory  ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 
2.2 บริการข้อมูลแก่ชาวต่างประเทศที่ขอข้อมูล 
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่นิสติและนักศึกษา 

 

3. ฝ่ายวิชาการ 
3.1 ดา้นมาตรฐาน และวิชาการ 

❖ ส่งผู้แทนเป็นประธานร่วมในคณะท างานด้านผลิตภัณฑย์านยนต์ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษา

ด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ - APWG) 
❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กบัสถาบันยานยนต์  
❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม 

ให้กบัสภาวิศวกร 
❖ ส่งผู้แทนส่งผู้แทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 44  ระบบขับเคลื่อน  ขับหมุน  และเบรก        

ยานยนต์ ให้กบั สมอ. 

❖ ส่งผู้แทนเป็นประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 28 ปิโตรเลียมและน า้มันหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 

❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 

ให้กบักรมควบคุมมลพิษ 
❖ ส่งผู้แทนประชุมคณะกรรมการก ากบัการศึกษาโครงการ “การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน า้มัน

เชื้อเพลิง”  ให้กบักรมธุรกจิพลังงาน 
 

3.2 สิง่พิมพ ์
 

❖ ด าเนินการจัดท า TSAE  Handbook  and  Directory  จ านวน 1,000  เล่ม   เพื่อเผยแพร่   โดยจัดส่งให้สถาน
ฑตูไทยในต่างประเทศ    สถานฑตูต่างประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 
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3.3 สมัมนา 
 

➢ จัดการประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค  

(Asia-Pacific Automotive Engineering Conference - APAC-20)    

วันที่  1-4 เมษายน 2562   ณ Challenger Impact Muang Thong Thani  

- หัวข้อการประชุมสมัมนา Next Revolution in Automotive Industry  

                                 Keynote / Panel Discussion มีผู้เข้าร่วมสมัมนาจ านวน 146 คน 

- มีผู้ส่งบทความวิชาการเพื่อน าเสนอ จ านวน 33 บทความ 

- มีผู้เข้าร่วม Technical Visit - Toyota Ban Pho Plant   จ านวน 13 ท่าน 

- สัมมนาการวิจัยและพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2019 - Student Formula         

   โดยคัดเลือกทมีที่ผลงานออกแบบดีเด่น 10 เร่ือง มาน าเสนอการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทมีอื่นๆ ได้น าไปประยุกต์ในการออกแบบรถของทมีตนเองได้ มีผู้เข้าร่วมสมัมนา

จ านวน 242 คน 
 

4. ฝ่ายวิจัยและพฒันา 
 

4.1 จัดประกวดแข่งการวิจัย  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์   TSAE Auto Challenge 2019   

Student Formula  โดยกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ อ

การศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์”  โดยจัดการแข่งขันในวันที่  18-20  มกราคม 2562 

4.2 ให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาทีม Monash Motorsports Malaysia,  Monash University  เข้าร่วม

แข่งขันการวิจัย  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์  TSAE Auto Challenge 2019    Student 

Formula  จ านวน 50,000 บาท   จากกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์” 
 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 
 

5.1 มอบทุนสนับสนุนทีม Blackpearl IX  Ubiquitous  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี เข้าร่วมแข่งขัน 16 th Student Formula SAE Competition of Japan  ระหว่างวันที่  4-8 

กนัยายน 2561  ณ ECOPA (Ogasayama Sports Park) จังหวัด Shizuoka 

5.2 ร่วมกับ JSAE  Kanto branch ให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการระดับอุดมศึกษา 

(Conference of Automotive Technology for Young Engineers)  ณ ประเทศญี่ ปุ่ น ระหว่าง

วันที่ 5-12  มีนาคม  2561    จัดโดย JSAE Kanto branch   ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่

ได้รับทุน 1 คน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

5.3 ร่วมกับ JSAE  Kanto branch   จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา โดย JSAE  Kanto branch ได้

ส่งนักศึกษาญี่ปุ่ น 2 คน มาร่วมงานแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2019  และศึกษาดูงานที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  TAIST,  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น,  สถาบันยานยนต์,  บริษัท 

ซัมมิท ออโต้ บอดี้อินดัสตรี จ ากัด,  และทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ   ซึ่งสมาคมฯได้ให้นักศึกษา

ไทย จ านวน 2 คน   ดูแลตลอดงาน  ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2562 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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6. อื่นๆ 
6.1 จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมทบกองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ

การศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ สนามธญัญะกอล์ฟคลับ 

โดยมีทมีร่วมแข่งขันจ านวน 18 ทมี 

6.2 จัดคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยดีเด่นทุก 2 ปี  ส าหรับปี 2561 

ไดแ้ก่ บริษทั จี. ไอ. เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากดั 

6.3 จัดคัดเลือกบุคลากรยานยนต์ดีเด่นทุก 2 ปี  ส าหรับปี 2562  ได้แก่  คุณเชาวลติ  มหาทุมะรัตน์              
     คุณยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย ์  และ คุณไพบูลย ์ ภู่เจริญ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 3 เรื่องรบัรองงบดุลประจ าปี 2561 
นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ   เสนองบดุลประจ าปี  2561  แก่ที่ประชุมเพื่ อ

พิจารณารับรอง ดังนี้  
 

งบดุลเปรียบเทียบ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

 

 

สินทรพัย ์                        2561          2560 

สินทรพัยห์มุนเวียน :-  
 เงินสด และรายการเทยีบเท่าเงินสด      5 ,945,697.97   6,909,813.84 
 เงินลงทุนระยะสั้น      16,500,000.00 16,500,000.00  

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น          289,227.09      176,765.70 

 รวมสินทรพัยห์มุนเวียน       22,734,925.06  23,586,579.54

  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์           48,265.88         61,251.38 
 รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          48,265.88         61,251.38  

รวมสินทรพัย ์      22,783,190.94   23, 647,830.92 
  

หนี้ สินและทุนสะสม 

หนี้ สิน 

หนี้ สินหมุนเวียน :- 
 หนี้สนิหมุนเวียนอื่น               38,485.00          24,720.00 
 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย                726.88         3,730.91 

 เงินสมทบทุน  กองทุนสมเดจ็พระเทพฯ    12,495,524.06 12,269,524.06  

 รวมหนี้ สินหมุนเวียน      12,534,735.94 12,297,974.97 

ทุนสะสม 

เงินทุนสะสม :- 
 ทุนสะสมต้นงวด              11,349,855.95               10,774,775.35 
 รายรับสงูกว่า (ต ่ากว่า) รายจ่ายประจ างวด             (1,101,400.95)                  575,080.60 
 รวมเงินทุนสะสม              10,248,455.00               11,349,855.95 
รวมหนี้ สนิและเงินทุนสะสม                22,783,190.94    23,647,830.92 
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งบรายรบั-รายจ่ายเปรียบเทียบ 

ส าหรบัแต่ละปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

รายรบั :-                         2561          2560 
 รายรับจากสมาชิก         139,500.00     147,000.00 

รายรับจากกจิกรรมทั่วไป                     354,537.38            2,192,743.41 
 เงินบริจาค      1,380,000.00        300,000.00 
 ดอกเบี้ยรับ         322,586.72     365,468.38 
 รายได้อื่น        -              -              รวม
รวมรายรบั                           2,196,624.10  3,005,211.79 
 
รายจ่าย :- 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม                  1,246,827.70   1,657,263.16 
 ค่าใช้จ่ายบริหาร      2,011,847.93      692,483.48 
รวมรายจ่าย                3,258,675.63   2,349,746.64 

รายรบัสูงกว่า (ต า่กว่า) รายจ่ายก่อนภาษีเงินได ้          (1,062,051.53)                   655,465.15 

ภาษีเงินได้สมาคม         39,349.42                      80,384.55 

รายรบัสูง (ต า่) กว่ารายจ่าย - สุทธิ           (1,101,400.95)      575,080.60 

   
 

  

  ที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองงบดุล และงบรายได้-รายจ่ายดังกล่าว 
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วาระที่ 4 แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ  แจ้งว่าในปี 2561   สมาคมฯ แต่งตั้ง คุณยงยุทธ 

พฤทธิอานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3163 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  และทางบริษัท         

พี.ดับบลิว.การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั  คิดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 8,000 บาท/ปี  
จากนั้น เหรัญญิกสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี  
ที่ประชุม : พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง คุณยงยุทธ  พฤทธิอานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 3163  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2562  โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
8,000 บาท/ปี    
 

วาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ 
นายคุณธบิดี  หาญประเสริฐ นายกสมาคมฯ แจ้งแก่ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2562  จ านวน 20 คน   ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง  และแต่งตั้งเมื่อปี 2560   ขอ
ลาออกทั้งชุด คณะกรรมการบริหารขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือ

กจิกรรมของสมาคมฯ  เป็นอย่างดีย่ิงตลอดวาระที่ผ่านมา 
นายกสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้แทนสมาชิก 1 ท่าน  เป็นประธานด าเนินการ

เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ขอลาออกทั้งชุด   

ที่ประชุม :  เลือก รศ.พูลพร  แสงบางปลา  เป็นประธานด าเนินการเลือกตั้ง  

ประธานด าเนินการเลือกตั้ง ให้สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการบริหารโดยเสนอจากสมาชิก

สามัญของสมาคมฯ และที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญดังกล่าว โดยผลการเลือกตั้ง

มีดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม : มอบหมายคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้ง 18 ท่าน ไปเลือกนายกสมาคมฯ และ
จัดสรรต าแหน่งกรรมการ 

 

ล าดบัท่ี ชื่อ-สกุล  ล าดบัท่ี ชื่อ-สกุล 

1. คุณธบิดี  หาญประเสริฐ  11 คุณวรวุฒ ิ ก่อวงศพ์านิชย ์

2. คุณสพุันธ ์ พรสงูสง่  12 คุณธนวัฒน์  บุญประดิษฐ์ 

3. คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน ์  13 อ.มณเฑยีร  แก่นสน 

4. คุณศุภรัตน์  ศิริสวุรรณางกูร  14 คุณรัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล 

5. คุณองอาจ  พงศ์กจิวรสนิ  15 คุณวาริน  ลีมะวัฒนา 

6. คุณอชัณา  ลิมป์ไพฑรูย์  16 คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ 

7. รศ.ดร.ธนาคม  สนุทรชัยนาคแสง  17 คุณยงเกยีรต์ิ  กติะพาณิชย ์

8. คุณกติติ  วิสทุธริัตนกุล  18 ดร.อุริช  อชัชโคสติ 

9. ผศ.ดร.นักสทิธ ์ นุ่มวงษ์    

10. รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสมุาวงศ ์    
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วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 

6.1 ประกาศบุคลากรยานยนต์ดีเด่น 
  รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง ได้ประกาศผู้ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรยานยนต์ดีเด่น 

ประจ าปี 2562   คือ คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน์,  คุณยงเกยีรต์ิ  กติะพาณิชย์  และคุณไพบูลย์  ภู่เจริญ 

รศ.พูลพร  แสงบางปลา  นายกกติติมศักด์ิ สมาคมฯ เป็นผู้มอบโล่เกยีรติยศ 

 6.2 จัดบรรยายพิเศษเร่ือง Digital Transformation  โดย นายปริญญ์  พานิชภักด์ิ เป็นวิทยากร   

 
  ปิดการประชุมเวลา 18.00 น. 

 
  (นายธบิดี  หาญประเสริฐ)         (นางสาวภัทรา  ตัลยารักษ์) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม        ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปผลการดําเนินงานสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  
ในรอบปี 2562 

 

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

 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) หรือ Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) 
ก่อตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดยไดร้ับ

ใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมจากคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิเลขท่ี ต 370/2540 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2540 
• ที่ตั้งสมาคมฯ 

สมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ตึกวิศวกรรมยานยนต ์ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เลขท่ี 254   
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330    โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-2218-6617 

• วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจในวิทยาการดา้นวิศวกรรมยานยนต ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งมีกิจกรรมภาคปฏิบตัิงานทางวิชาการ เพ่ือพฒันาความรู้ และเทคโนโลยี

ดา้นวิศวกรรมยานยนต ์
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งมีบทบาทในดา้นการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต ์
4. เป็นศูนยก์ลางทางดา้นข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆ ของวิศวกรรมยานยนต ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
5. สนบัสนุนผูท่ี้ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัวิศวกรรมยานยนตใ์ห้มีความร่วมมือกนัใกลชิ้ดยิ่งขึ้น 
6. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. สมาคมน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง 

• จํานวนสมาชิก 
 

 1Bประเภท ปี 2562   จํานวน ปี 2561   จํานวน ปี 2560   จํานวน 

1) ตลอดชีพ 98 98 97 

2) นิติบุคคล 30 30 29 

3) สามญั 46 46 36 

4) สมทบ - - 3 

5) นิสิต/นกัศึกษา 707 733 711 

 0Bรวม 881 907 876 

 

  สมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการ 22 ท่าน      ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 18  ท่าน  และมาจากการแต่งตั้ง    

4 ท่าน     เม่ือวนัท่ี 29  พฤษภาคม  2562  วาระ 2 ปี  (ปี 2562 – 2564)     จดัการประชุมกรรมการบริหาร  รวม

ทั้งส้ิน  8  ครั้ ง 
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งานที่สมาคมฯ ได้ดําเนินการไปในปี 2562  คือ 

 

 
1.1 ประสานงานกบั SAE นานาชาต ิเช่น SAE-Japan,   SAE-Korea,   SAE-China,   SAE-Australasia,   

SAE-International,  SAE-Vietnam 

1.2 ประสานงานดา้นการเงินกบัธนาคาร 

1.3 ประสานงานผูจ้ดัทาํบญัชี    ผูต้รวจสอบบญัชี  เพ่ือจดัทาํบญัชีและตรวจสอบงบดุลของสมาคมฯ 

1.4 จดัทาํ Website เพ่ือเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

2.1 เผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารวิชาการใน Directory ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 

2.2 บริการขอ้มูลแก่ชาวต่างประเทศท่ีขอขอ้มูล 

2.3 ให้บริการขอ้มูลแก่นิสิตและนกัศึกษา 
 

 

 

3.1 มาตรฐาน  และวิชาการ 
 

 ส่งผูแ้ทนเป็นประธานร่วมในคณะทาํงานดา้นผลิตภณัฑย์านยนตภ์ายใตค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้น

มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ - APWG) 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ์ให้กบั สถาบนัยานยนต ์

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ให้กบั สภาวศิวกร 

 ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  28  ปิโตรเลียมและนํ้ามนัหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 44  ระบบขบัเคล่ือน ขบัหมุน และเบรกยานยนต ์ ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 47  มลพิษ  เสียง  และพลงังานยานยนต ์ ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมในคณะอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  ให้กบั  

กรมควบคุมมลพิษ 

 ส่งผูแ้ทนประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษาโครงการ “การพฒันามาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิง”  

ให้กบั กรมธุรกจิพลงังาน 
 

3.2  ส่ิงพิมพ์ 

 จดัทํา  TSAE Handbook and Directory    จาํนวน 1,000  เล่ม   เพ่ือเผยแพร่   โดยจดัส่งให้ สถานฑูตไทยในต่างประเทศ     

สถานฑูตต่างประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 

3. ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก 
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4.1 จดัประกวดแข่งการวิจยั  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์  TSAE Auto Challenge 2020   Student Formula  

โดยกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการศึกษาและวิจยัพฒันาดา้นยานยนต”์  

โดยจดัการแข่งขนัในวนัท่ี  7-9  กุมภาพนัธ์ 2563 

4.2 ให้ทุนสนับสนุนทีมรถไฟฟ้า 2 ทีม คือ Terminal Team E.V. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

วิทยาเขตชุมพร  และทีม CUR-E  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เขา้ร่วมแข่งขนัการวิจยั  ออกแบบ และพฒันา

ยานยนต์  TSAE Auto Challenge 2020    Student Formula   จํานวน 300,000 บาท   จากกองทุน “สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการศึกษาและวิจยัพฒันาดา้นยานยนต”์ 

 

 

 

5.1 มอบทุนสนับสนุนทีม Dongtaan Racing Team    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขา้ร่วมแข่งขนั 17th 

Student Formula SAE Competition of Japan  ระหว่างวนัท่ี 26-31 สิงหาคม 2562  ณ ECOPA (Ogasayama 

Sports Park) จงัหวดั Shizuoka  

 

 
 

 

6.1 จดัแข่งขนักอลฟ์การกุศลสมทบกองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการศึกษาและ

วิจยัพฒันาดา้นยานยนต ์ ในวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2562  ณ สนามธญัญะกอลฟ์คลบั โดยมีทีมร่วมแข่งขนั

จาํนวน 22 ทีม 

6.2 จดัคดัเลือกบุคลากรยานยนตด์ีเด่นทุก 2 ปี  สําหรับปี 2562  ไดแ้ก ่ คุณไพบูลย์  ภู่เจริญ 

 คุณยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์ 

            และ  คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน์                  

 

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

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 

6. อื่นๆ 
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