
 

 
เอกสารประกอบ 

 

การประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563  
(ครัง้ท่ี 24) 

 

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564     เวลา 15.30 น. – 17.00 น. 
 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ตามพระราชกําหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

 

 
รายการเอกสาร 

 

1.  ผังบริหารสมาคมฯ ปี 2562-2564   
2.  รายงานประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2562 (คร้ังที ่23) 
3.  สรุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563   
4.  รับรองงบดุล/แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญช ี   
     
  

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 



 

 

 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 24) 

วนัพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564     เวลา 15.30 น. 

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
 

 

15.30 น.  ลงทะเบียน   

16.00-16.30 น. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มีวาระดงันี้  

   -  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 23) 

   -  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

   -  รับรองงบดุล 

   -  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

   -  เรื่องอ่ืนๆ 

16.30-17.00 น. เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ 2564-2566 

17. 00 น.  ปิดการประชุม 

 

ผู้ด าเนินรายการตลอดการประชุม : เลขาธิการสมาคมฯ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  (ครั้งท่ี 23) 

 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา 16.00-17.30 น. 
ณ ห้องสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  ชั้น 2   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

 
รายนามสมาชิกเขา้ประชุม หอ้งสมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 

1. รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

2. ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. คุณวาริน  ลีมะวฒันา   ส านักพิมพ์ธารน า้ใจ 

4. ผศ.ดร.สัณหพศ  จนัทรานุวัฒน ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. คุณสุพันธ์  พรสูงส่ง   บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จ ากดั 

6. รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. อ.มณเฑียร  แก่นสน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

8. คุณชัชน ี ภควตัสุนทร   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. อ.ชินเทพ  เพญ็ชาต ิ   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. คุณธิบด ี หาญประเสริฐ   บริษัท ท ีวี ซี คาร์แคร์  จ ากดั 

11. คุณณฐัวฒุิ   ตระการสุข   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

แทนคุณรุช  วรรณฤทยั 

12. นายดอน  แก้วดก   สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่ น 

13. นายภญิโญ ศิลปศาสตร์ด ารง  บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

14. บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ ากัด 

15. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

16. บริษัท สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

17. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 

18. บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซน็เตอร์ จ ากัด 

 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
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รายนามสมาชิกเขา้ประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(Zoom) 

1. รศ.พูลพร  แสงบางปลา   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน ์  Petroleum Technical Advisor 

3. คุณณฐัพงษ์  ด ารงรัตน ์

4. คุณอุริช  อัชชโคสิต 

5. คุณปรียาพนัธ์ุ   ปิยะอนนัต ์

6. คุณชวลิต  จริยวัฒน์สกุล   KTS Technology Ltd. 

7. คุณศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

8. คุณไพบูลย ์ ภูเ่จริญ   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 

9. คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน 

10. คุณองอาจ  พงศ์กิจวรสิน   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 

11. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12. รศ.ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทพิย ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

13. คุณอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย ์   บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จ ากัด 

แทนคุณยศรา  ลิมป์ไพฑูรย์ 

14. อาจารย์ภาสกร  พนัธ์ุโอภาส  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น 

15. ดร.เจตวีย์  ภัครัชพันธ์ุ   คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16. คุณกิตติ  วิสุทธิรัตนกุล   บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จ ากดั 

17. ผศ.ดร.วิทยา  วัณณสุโภประสิทธ์ิ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18. คุณธนวัฒน์  บุญประดิษฐ์  สถาบันยานยนต ์

19. คุณพูลเพิ่ม   ปิยะอนันต ์

20. ดร.พรพรม  บุญพรม   คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

21. นายธนวัฒน์  คุ้มสิน   สถาบันยานยนต ์

22. อาจารย์วิทยา พันธ์ุเจริญศิลป์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

23. ผศ.เผชญิ  จันทร์สา   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

24. คุณวรวฒุิ  ก่อวงศ์พานิชย ์  สถาบันยานยนต ์

25. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

26. บริษัท เดน็โซ่ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ ากัด 

27. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ จ ากัด 

28. บริษัท จุฑาวรรณ จ ากดั 

29. บริษัท เคฮิน แบงคค์อ็ก จ ากัด 

 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

1. คุณภัทรา  ตัลยารักษ์   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 

2. คุณกุลธิดา  ชะมะผลิน   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
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เปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 

ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์  ผู้ด าเนินรายการประชุมกล่าวต้อนรับที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ และ

สมาชิกสมาคมฯ เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 (คร้ังที่ 23)   และแจ้งสมาชิกเร่ืองก าหนดการ
ประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบการการประชุม ซ่ึงทางสมาคมฯ ได้ส่งอีเมล์ ขึ้นเว็ปไซด์

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ และดาวโหลดล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้ มีสมาชิกสามัญ ลงทะเบียนและแสดงตน  อยู่ในห้องสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย   จ านวน 

18 ราย, ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ Application Zoom) จ านวน 29 ราย และผู้ เข้าร่วมประชุม 2 ราย 

รวมเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน  49 คน   ซ่ึงครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 5 ข้อ 5.2.3  ก าหนดว่า
การประชุมใหญ่สามัญจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่า 30 คน     จากนั้นได้เชิญ นายธิบดี  หาญประเสริฐ  นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุม และเป็น
ประธานด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

นายธิบดี  หาญประเสริฐ  นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2562 (คร้ังที่ 23)    และกล่าวว่าการประชุมคร้ังนี้ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม  เป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์คร้ังแรกของสมาคมฯ  เนื่องจากวิกฤตการระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19  
คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เล่ือนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เม่ือเดือนพฤษภาคม  

ต่อมามีประกาศใช้พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563        ให้ประชุมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิส์ได้  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรก าหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ในวันที่ 

25 มิถุนายน  จากนั้น ประธานกล่าวเปิดการประชุม ดังมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1  ผูต้รวจสอบบญัชีป่วย 
รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  แจ้งว่าทางบริษัท พี.ดับบลิว.การบัญชีและ

กฎหมาย จ ากัด  ได้ส่งจดหมายแจ้งว่า นายยงยุทธ พฤทธิอานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

3163  ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมวิศวกรรมยานยต์ไทย ประจ าปี 2562 ป่วย   จึงขออนุมัติ

เปล่ียนผู้ตรวจสอบบัญชีจาก นายยงยุทธ พฤทธิอานันต์ เป็นนางอรวรรณ  อัศนียานนท ์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขทะเบียน 7278  

มติที่ประชุม: อนุมัติแต่งตั้ง นางอรวรรณ  อัศนียานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

7278 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2562  แทนนายยงยุทธ พฤทธิอานันต์ 

วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 22) 
รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2561 (คร้ังที่ 22) แก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
 

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ 3 ผลการด าเนินงานในรอบปี 

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
2562 แก่ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้  

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) หรือ Society of Automotive Engineers - Thailand 
(TSAE) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ ต 370/2540     
เม่ือวันที่ 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 างานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ให้มีความร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. สมาคมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

จ านวนสมาชิก ปัจจุบนั 
  1) ตลอดชีพ    98 ราย 

  2) นิติบคุคล    30 ราย 
  3) สามัญ    46 ราย 
  4) สมทบ      - ราย 
  5) นักศึกษา  707 ราย 
   รวม           881  ราย 
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  ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. ฝ่ายบริหาร 
1.1  ประสานงานกับ 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 ให้บริการข้อมูลแก่นิสิตและนักศึกษา 

 

3. ฝ่ายวิชาการ 
3.1 ดา้นมาตรฐาน และวิชาการ 

❖ ส่งผู้แทนเป็นประธานร่วมในคณะท างานด้านผลิตภณัฑ์ยานยนต์ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษา

ด้านมาตรฐานและคณุภาพของอาเซียน (ACCSQ - APWG) 
❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กับสถาบันยานยนต์  
❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม 

ให้กับสภาวิศวกร 
❖ ส่งผู้แทนเป็นประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 28 ปิโตรเลียมและน า้มันหล่อล่ืน ให้กับ สมอ. 

❖ ส่งผู้แทนส่งผู้แทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 44  ระบบขับเคล่ือน  ขับหมุน  และเบรก        

ยานยนต์ ให้กับ สมอ. 

❖ ส่งผู้แทนส่งผู้แทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์ ให้กับ 

สมอ. 

❖ ส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 

ให้กับกรมควบคุมมลพิษ 
❖ ส่งผู้แทนประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการ “การพัฒนามาตรฐานคณุภาพน า้มัน

เชื้อเพลิง”  ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน 

 

3.2 สิ่งพิมพ ์
 

❖ ด าเนินการจัดท า TSAE  Handbook  and  Directory  จ านวน 1,000  เล่ม   เพื่อเผยแพร่   โดยจัดส่งให้

สถานฑูตไทยในต่างประเทศ    สถานฑูตต่างประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 
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4. ฝ่ายวิจัยและพฒันา 
 

4.1 จัดประกวดแข่งการวิจัย  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์   TSAE Auto Challenge 2020   

Student Formula  โดยกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ อ

การศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์”  โดยจัดการแข่งขันในวันที่  7-9  กุมภาพันธ์ 2563 

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

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  และทมี CUR-E  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าร่วมแข่งขันการวิจัย  

ออกแบบ และพัฒนายานยนต์  TSAE Auto Challenge 2020    Student Formula   จ านวน 

300,000 บาท   จากกองทุน “สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษา

และวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์” 

 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 
 

5.1 มอบทุนสนับสนุนทีม ทีม Dongtaan Racing Team    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้า

ร่วมแข่งขัน 17th Student Formula SAE Competition of Japan  ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 

2562  ณ ECOPA (Ogasayama Sports Park) จังหวัด Shizuoka 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

6. อ่ืนๆ 
6.1 จัดแขง่ขนักอล์ฟการกุศลสมทบกองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ

การศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์ ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามธัญญะกอล์ฟ

คลับ โดยมีทมีร่วมแข่งขนัจ านวน 22 ทมี 

6.2 จัดคัดเลือกบุคลากรยานยนต์ดีเด่นทุก 2 ปี  ส าหรับปี 2562  ได้แก่  คุณไพบูลย ์ ภู่เจริญ              
     คุณยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย ์  และ คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องรบัรองงบดุลประจ าปี 2562 
นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ   เสนองบดุลประจ าปี  2562 แก่ที่ประชุมเพื่ อ

พิจารณารับรอง ดังนี้  
 

งบดุลเปรยีบเทียบ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

 

 

สินทรพัย ์                        2562          2561 

สินทรพัยห์มุนเวียน :-  
 เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด      7,357,210.26   5,945,697.97 
 เงินลงทุนระยะสัน้      16,500,000.00 16,500,000.00  

 สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น          277,570.26      289,227.09 

 รวมสินทรพัยห์มนุเวียน       24,134,780.52  22,734,925.06

  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์           59,653.52         48,265.88 
 รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน          59,653.52         48,265.88  

รวมสินทรพัย ์      24,194,434.04   22,783,190.94 
   

หนี้ สินและทุนสะสม 

หนี้ สิน 

หนี้ สินหมุนเวียน :- 
 เงินสมทบทุน  กองทุนสมเดจ็พระเทพฯ    13,495,024.06 12,495,524.06 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               31,895.00          38,485.00 
 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย             4,235.22         726.88  

 รวมหนี้ สินหมุนเวียน      13,531,154.28 12,534,735.94 

ทุนสะสม 

เงินทุนสะสม :- 
 ทุนสะสมต้นงวด              10,248,455.00               11,349,855.95 
 รายรับสูงกว่า (ต ่ากว่า) รายจ่ายประจ างวด                    414,824.76              (1,101,400.95) 
 รวมเงินทุนสะสม                10,663,279.76              10,248,455.00 
รวมหนี้ สินและเงินทุนสะสม                24,194,434.04    22,783,190.94 
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งบรายรบั-รายจ่ายเปรียบเทียบ 

ส าหรบัแต่ละปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

รายรบั :-                         2562          2561 
 รายรับจากสมาชกิ         125,300.00     139,500.00 

รายรับจากกิจกรรมทั่วไป                  1,499,973.04              354,537.38 
 เงินบริจาค         900,000.00    1,380,000.00 
 ดอกเบ้ียรับ         327,542.49     322,586.72    รวม

รวมรายรบั                          2,852,815.53  2,196,624.10 

 
รายจ่าย :- 
 ค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรม                  1,242,513.89   1,246,827.70 
 ค่าใช้จา่ยบริหาร      1,132,723.17   2,011,847.93 
รวมรายจ่าย                 2,375,237.06  3,258,675.63 

รายรบัสูงกว่า (ต า่กว่า) รายจ่ายก่อนภาษีเงินได ้                    477,578.47              (1,062,051.53) 
ภาษีเงนิได้สมาคม            62,753.71                      39,349.42 

รายรบัสูง (ต า่) กว่ารายจ่าย - สุทธิ                  414,824.76  (1,101,400.95) 
   

 

  

  ที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองงบดุล และงบรายได้-รายจ่ายดังกล่าว 
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วาระที่ 5 แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี  

ที่ประชุม : พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางอรวรรณ อัศนียานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 7278 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2563  โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
8,560 บาท/ปี    
 

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การจัด 21
st Asia Pacific Automotive Conference - APAC 21  

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  แจ้งว่าทาง SAE-Australasia จะเป็น
เจ้าภาพจัดงาน 21st Asia Pacific Automotive Conference - APAC 21 ในปี 2021 ที่ประเทศ Australia   
หัวข้อการประชุมคือ “Autonomous Vehicle Technology - harmonising the future on and off road” ซ่ึง
ยังไม่ได้ก าหนดวันและสถานที่จัดงาน    ทางสมาคมฯจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ แทนเข้าร่วมเป็น 

International Committee และ Technical Committee  

ที่ประชุม : รับทราบ 

6.2 ญี่ปุ่ นยกเลิกการแข่งขนั 18
th Student Formula SAE Japan 2020 

  รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  แจ้งว่าทาง SAE-Japan ได้ยกเลิกการจัด
แข่งขัน 18

th Student Formula SAE Japan 2020  เนื่ องจากผลกระทบการระบาดของเชื้ อไวรัส 
COVID-19  

  รศ.พูลพร แสงบางปลาเสนอ ให้ส่งทมี Dongtaan Racing Team    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  ที่ชนะเลิศการแข่งขัน  TSAE Auto Challenge 2020- Student Formula เม่ือวันที่   7-9  

กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศญี่ ปุ่ นในปี 2564   และส่งทีมชนะเลิศ TSAE Auto 
Challenge 2021- Student Formula  ที่จะจัดเดือนมกราคม 2564   เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่ นในปี 
2565 

  ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์  เสนอเล่ือนจัดแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2021- Student 
Formula จากเดือนมกราคม เป็นเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าท างานสร้างรถได้เต็มที่ และระยะเวลาในสร้างรถเหลือแค่ 6 เดือน 
ประกอบกับช่วงนี้ เปิดเทอมนักศึกษาติดเรียน ติดสอบ ทางทีมแข่งขันจะท ารถไม่ทัน และการปิด

การศึกษาของแต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือน มิถุนายน จะติดตรงที่เป็นช่วงหน้าฝน 

  คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน์ เห็นว่าในปี 2564 ยังไม่มีอะไรแน่นอน จึงเสนอให้เล่ือนไปจัด
แข่งขัน TSAE Auto Challenge 2021- Student Formula   ในเดือนมกราคม 2565 
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ที่ประชุม : รับทราบ ขอให้คณะกรรมการรอดูสถานการณ์ก่อน และน าไปพิจารณาในการ
ประชุมประจ าเดือนของสมาคมฯอีกคร้ัง 

6.3 พิจารณาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

นายธิบดี  หาญประเสริฐ ประธานฯ เสนอที่ประชุมเร่ืองการจัดการประชุมของสมาคมฯว่า

ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 แล้ว ขอให้ยังคงมีการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมที่ห้องประชุมได้ 

 

ที่ประชุม : เห็นด้วย และอนุมัติให้จัดการประชุมในห้องประชุม ควบคู่กับประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

 
  ปิดการประชุมเวลา 18:00 น. 

 
  (นายธิบดี  หาญประเสริฐ)         (นางสาวภัทรา  ตัลยารักษ์) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม        ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 



สรุปผลการด าเนินงานสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  
ในรอบปี 2563 

 

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

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

ก่อตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดยได้รับ
ใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมจากคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เลขที ่ต 370/2540 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2540 
• ที่ตั้งสมาคมฯ 

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

• วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในวิทยาการดา้นวิศวกรรมยานยนต์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งมีกิจกรรมภาคปฏิบตัิงานทางวิชาการ เพื่อพฒันาความรู้ และเทคโนโลยี

ดา้นวิศวกรรมยานยนต ์

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งมีบทบาทในดา้นการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต ์

4. เป็นศูนยก์ลางทางดา้นข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆ ของวิศวกรรมยานยนต ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
5. สนบัสนุนผูท่ี้ท างานเกี่ยวขอ้งกบัวิศวกรรมยานยนตใ์ห้มีความร่วมมือกนัใกลชิ้ดยิ่งขึ้น 

6. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. สมาคมน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง 

• จ านวนสมาชิก 
 

 ประเภท ปี 2563   จ ำนวน ปี 2562   จ ำนวน ปี 2561   จ ำนวน 

1) ตลอดชีพ 98 98 98 
2) นิติบุคคล 31 30 30 
3) สามญั 51 46 46 
4) สมทบ - - - 
5) นิสิต/นกัศึกษา 549 707 733 

 รวม 729 881 907 
 

  สมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการ 22 ท่าน      ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 18  ท่าน  และมาจากการแต่งตั้ง    
4 ท่าน     เมื่อวนัที่ 29  พฤษภาคม  2562  วาระ 2 ปี  (ปี 2562 – 2564)     จดัการประชุมกรรมการบริหาร  รวม
ทั้งส้ิน  12  ครั้ ง 
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งำนที่สมำคมฯ ได้ด ำเนินกำรไปในปี 2563  คือ 
 

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

SAE-International, SAE-Vietnam 
1.2 ประสานงานดา้นการเงินกบัธนาคาร 
1.3 ประสานงานผูจ้ดัท าบญัชี    ผูต้รวจสอบบญัชี  เพื่อจดัท าบญัชีและตรวจสอบงบดุลของสมาคมฯ 
1.4 จดัท า Website เพ่ือเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 
2.1 เผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารวิชาการใน Directory ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 
2.2 บริการขอ้มูลแก่ชาวต่างประเทศท่ีขอขอ้มูล 
2.3 ให้บริการขอ้มูลแก่นิสิตและนกัศึกษา 
 

 
 

3.1 มำตรฐำน  และวิชำกำร 
 

➢ ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ์ให้กบั สถาบนัยานยนต ์
➢ ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ให้กบั สภาวิศวกร 
➢ ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่  28  ปิโตรเลียมและน ้ามนัหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 
➢ ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที ่ 28/1 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 
➢ ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที ่ 28/3 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ ้ามนัเช้ือเพลิง ให้กบั สมอ. 
➢ ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่  44  ระบบขบัเคล่ือน ขบัหมุน และเบรกยานยนต ์ ให้กบั สมอ. 
➢ ส่งผูแ้ทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่  47  มลพิษ  เสียง  และพลงังานยานยนต ์ ให้กบั สมอ. 
➢ ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมในคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  ให้กบั  

กรมควบคุมมลพษิ 
➢ ส่งผูแ้ทนประชุมคณะกรรมการก ากบัการศกึษาโครงการ “การพฒันามาตรฐานคุณภาพน ้ามนัเช้ือเพลิง”  

ให้กบั กรมธุรกจิพลงังาน 
 

3. ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก 
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3.2  ส่ิงพิมพ์ 

➢ จดัท า  TSAE Handbook and Directory    จ านวน 1,000  เล่ม   เพื่อเผยแพร่   โดยจดัส่งให้ สถานฑูตไทยในต่างประเทศ     
สถานฑูตต่างประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 

3.3 สัมมนำ  โดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(ใช ้Application Zoom) 
 

➢ วนัที่  3 สิงหาคม 2563  จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2020 - Student 
Formula โดยคดัเลือกงานที่ดีเด่น 10  เร่ือง มาน าเสนอการออกแบบ  เพื่อเป็นแนวทางให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาได้
น าไปประยุกตใ์นการออกแบบรถของทีมตนเองได ้  ด าเนินการสมัมนาโดย ผศ.ดร.นักสทิธ์  นุ่มวงษ์ / รศ.
ดร.ชนัตต์ รตันสุมาวงศ์ / อ.มณเฑยีร แก่นสน  

และช้ีแจงโครงการ  TSAE Auto Challenge 2021 - Student Formula       ด าเนินการชี้แจ้งโดย ผศ.ดร.นัก
สทิธ์ นุ่มวงษ์ / อ.มณเฑียร แก่นสน / ดร.กิตต์ชนน เรอืงจิรกิตต์ / คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนา และช้ีแจงโครงการ จ านวน  126 คน 

➢ วนัที ่29 สงิหาคม 2563 จดัอบรมสมัมนาเรื่องรถไฟฟ้า โดยเชญิ ดร.มานพ มาสมทบ จากศูนยเ์ทคโนโลยี
โลหะและวสัดุแห่งชาต ิมาเป็นบรรยายเรื่อง กฎ กตกิา และพื้นฐานรถไฟฟ้า  และคุณณัฐพชัร ์ เลิศวริยิะ
สวสัดิ ์จากบริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จ ากัด มาเป็นบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการสร้างรถไฟฟ้า มี
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  40 คน 

➢ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จดัอบรมสมัมนาเรื่องรถไฟฟ้า โดยเชิญ ดร.มานพ มาสมทบ เป็นวทิยากรและ
น าชมห้องปฏิบตัิการและทดสอบ EV ที่ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ในช่วงเช้า  ส่วนในช่วง
บ่ายพาไปดูงานบรษิทัโชคน าชยั และบรษิทั สกุลฎ์ซ ีอนิโนเวชัน่ ทีสุ่พรรณบุร ี มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 39 คน 

➢ วนัที่ 28 ตุลาคม 2563 จดัอบรมสมัมนาเรื่อง พื้นฐานมอเตอร ์ระบบขบัเคลื่อน และระบบมอเตอร์ โดย
เชญิ ดร. บุรนิทร ์เกดิทรพัย ์จากศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิมาเป็นวทิยากร 
มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 31 คน   

➢ จดัประชุม EV Alliance  ท าแผนพฒันาและ Roadmap ของรถไฟฟ้า 

โดยสมาคมฯได้เชิญเอกชนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาประชุม
ร่วมกนั เพื่อช่วยกนัวางแผน พฒันายานยนต์ไฟฟ้าของไทย 

➢ รบัออกขอ้สอบ และจดัสอบ  โครงการส่งเสรมิสาขาวชิาชพีวศิวกรรมทีไ่ม่ควบคุม ของสภาวศิวกร  (สาขา
วศิวกรรมยานยนต์)  เพื่อวดัความสามารถระดบัวศิวกรที่จบมา 1-3 ปี  และระดบัวศิวกรวชิาชีพที่ท างาน
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอสอบเป็นผูเ้ชีย่วชาญ โดยจะใหส้่งผลงานมาและสอบสมัภาษณ์ 
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4.1 จดัประกวดแข่งการวิจยั  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์  TSAE Auto Challenge 2021   Student Formula  
โดยกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจยัพฒันาดา้นยานยนต์”  
ซ่ึงคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบงดการจดัแข่งขนั ท่ีก าหนดขึ้นในวนัที่  23-25  เมษายน 2564  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควดิ-19  ทัง้นี้ทางสมาคมฯจะด าเนินการจดัแข่งขนัในปี 
2022 ต่อไป 

4.2 ให้ทุนสนบัสนุนทีมรถไฟฟ้า 2 ทีม คือ EIGEN EV จาก มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี  และทีม Exceed_AE EV จากมหาวิทยาลยัสยาม  เขา้ร่วมแข่งขนัการวิจยั  ออกแบบ และพฒันา
ยานยนต์  TSAE Auto Challenge 2021    Student Formula   จ านวน 300,000 บาท   จากกองทุน “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจยัพฒันาดา้นยานยนต”์ 

 
 
 

5.1 ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งญี่ปุ่ น  (JSAE) ยกเลิกการแข่งขนั  JSAE Formula Student ประเทศญี่ปุ่ น  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควดิ-19 

5.2 คณะกรรมการไดค้ดัเลือก นายกฤษฎิ ์  ต.ศริวิฒันา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไปเขา้ร่วมเสนอผลงาน
วิชาการในงานประชุม International Conference of Automotive Technology for Young Engineers 
(ICATYE)  จดัโดย JSAE Kanto branch   ซ่ึงจดัสัมมนาแบบ Live Online  ในวนัที่ 11 มนีาคม 2564    

  
 

 

6.1 จดัคดัเลือกบุคลากรยานยนตด์ีเด่นทุก 2 ปี  ส าหรับปี 2564  ไดแ้ก่ คุณอรุณ เหล่ำวัฒนกุล 
 คุณอัชณำ  ลิมป์ไพฑูรย์ 

            และ  คุณสมโภชน์ อำหุนัย                  
 

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

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 

6. อื่นๆ 
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