รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)
เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
-------------------------------------------------------------มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน
เริ่มประชุมเวลา 18.30 น.
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิก
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงและไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพของสมาชิก ทางสมาคมขอจัดการประชุมใหญ่สามัญในรูปแบบออนไลน์แทนและขอเริ่มการประชุมใหญ่
สามัญสมาคมประจาปี 2564 และมอบหมายให้เลขาธิการดาเนินการการตามระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับรื่องการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งฉบับ ตามที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ รับรองการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งฉบับนั้น
บั ด นี้ ก ารจดทะเบี ย นขอแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมฯ ทั้ ง ฉบั บ ได้ รั บ การจดทะเบี ย นกั บ นายทะเบี ย นสมาคม
กรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือแจ้ง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดังนั้นทาให้ข้อบังคับของสมาคม
ฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
เลขาธิการสมาคมฯ เสนอรายงานการประชุม ใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมยูงทอง สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม ซึ่งได้ดาเนินการส่งให้ทางสมาชิกที่เขาร่วมประชุมให้พิจารณาและตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดต้องการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม ใหญ่สามัญสมาคม ประจาปี 2563
ขอให้แจ้งมาในที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ หรือฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ทราบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขตามที่สมาชิกแจ้ง
หากไม่มีการแจ้งแก้ไขใดถือว่าสมาชิกทุกท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2563 โดยหากกรรมการและสมาชิก
สมาคมฯ ท่ า นใดต้ อ งการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ขอให้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม หรื อ
ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
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วาระที่ 3
แถลงผลการดาเนินงานรอบปี 2563
เลขาธิ ก ารสมาคมฯ ได้ ชี้ แ จงการแถลงผลการด าเนิ นงานในรอบปี 2563 ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ โดยได้
มอบหมายให้กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานดังนี้
(1) ผลการดาเนินงานของฝ่ายทะเบียนสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.
คุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง นายทะเบียนสมาคมฯ ได้รายงานจานวนสมาชิกสามัญที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบ
ของสมาคมทั้งหมดโดยประมาณ 1,700 คน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ฯ ที่มาร่วมงานเอื้องฟ้า 81
และคณะกรรมการสมาคมชุดก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งฝ่ายทะเบียนได้นาข้อมูลเบื้องต้นลงระบบสมาชิกเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้
เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสมาคมได้ทาง www.tbsa-tu.com
ในส่วนของศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ฯ ที่ยังไม่เป็นสมาชิกและมีความสนใจในการสมัครสมาชิก สามารถสมัคร
สมาชิกได้ทาง website ของสมาคมเช่นเดียวกัน โดยมีคู่มือการสมัครสมาชิกอธิบายขั้นตอนการสมัครให้สาหรับผู้ที่
ไม่เข้าใจหรือติดขัดปัญหาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาก่อน อีกทั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้งดเว้นการเก็บค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบารุงสมาชิกเป็นการชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการเชิญชวนศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ฯ มาสมัครเป็นสมาชิก
สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมในแต่ละรุ่นหรือกลุ่มเพื่อเชิญชวนในการสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
(2) กิจกรรมฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.
คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมในปี 2563
ของฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ดังนี้
(2.1) กิจกรรม Team Building
(1) Thank you Party (เอื้องฟ้า 81) ในวันที่ 31 มกราคม 2563
(2) TBS Engagement Activities ประชุมทาความรู้จัก Keyman ในส่วนรุ่น 3X และ 4X
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของรุ่นน้องในการทางานของสมาคม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
(2.2) กิจกรรม TBS ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 with TUH
โดยทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ระดมทุนรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จานวนเงิน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาท) โดยจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนดังนี้
(1) มอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรติฯ จานวนเงิน 4,200,000 บาท
(2) มอบให้โครงการ CSR ช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จานวนเงิน 500,000 บาท
(3) มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โครงการ THAM-Robot จานวนเงิน 300,000 บาท
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โดยทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ ได้ร่วมบริจาคกับกิจกรรมนี้เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท
และสนับสนุนงบประมาณการจัดทาหน้ากากผ้าทอพื้นเมืองจาก จ.พะเยา เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาค
เป็นจานวนเงิน 101,000 บาท
(2.3) กิจกรรม TBS Collections – เสื้อ TBS
ทางฝ่ ายสมาชิกสั มพัน ธ์ได้เล็ งเห็ น การสร้างความเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกั นของศิ ษย์เ ก่า โดยการจัดทา
โครงการ TBS Collections – เสื้อ TBS เพื่อให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันในเวลาพบปะสังสรรค์หรือทากิจกรรม
ซึ่งในระยะแรกได้จัดทาเสื้อ POLO และเสื้อ Sport โดยมียอดจาหน่ายภายในปี 2563 จานวนทั้งหมด 1,397 ตัว
แบ่งเป็น แบบ POLO 879 ตัว และ แบบ Sport 518 ตัว
(2.4) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาปัจจุบัน (ร่วมกับคณะพาณิชย์ฯ มธ. และ คน.พบ.)
(1) งาน Frist(1st)Meet ของนักศึกษาปี 1 ของคณะพาณิชย์ฯ มธ. ในวันที่ 4 สิงหาคม
2563 ได้มี ศิษย์เก่า 4 คนขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ และสนับสนุนงบประมาณจัดทาของที่ระลึกใน
งานครั้งนี้จานวน 2,000 ชุด (มอบให้นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจานวน 1,000 ชุด และ มอบให้ คน.พบ. 1,000 ชุด
เพื่อใช้ในการจาหน่ายหาทุนจัดทากิจกรรมต่างๆ)
(2) งาน TBS Farewell 2020 ในวั น ที่ 20 กั น ยายน 2563 โดยมี ตั ว แทนเข้ า ร่ ว ม
งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ พร้อมมอบของรางวัลและของที่ระลึกจากศิษย์เก่าและสมาคม
(3) งาน Singing Contest ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เข้าร่วมรับชมการประกวดร้อง
เพลงของนักศึกษาปี 1 ระหว่างกลุ่ม ก - ญ และ BBA
(4) ระดมทุนร่วมสนับสนุนค่าย IBMP #4 จ.แม่ฮ่องสอน โดยระดมเงิน รับบริจาคจาก
ศิษย์เก่าได้เป็นจานวนเงิน 136,200 บาทและตัวแทนฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมตัวออกค่าย
(2.5) โครงการ "เอื้องฟ้า ON LANE 64"
เนื่องจากฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของทางสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชย์ฯ
จุ ฬ าลงกรณ์ ทางฝ่ า ยได้ เ ห็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นศิ ษ ย์ เ ก่ า
นักศึกษาปัจจุบัน และสมาคม รูปแบบในการจัดงานเป็น Mini เอื้องฟ้า จึงได้รวบรวมคณะทางานและเปิดตัวการ
จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และได้กาหนดการจัดงานในปี 2564
(2.6) กิจกรรมอื่นๆ ของฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
(1) TBS Trip & ร่ ว มท าบุ ญ งานกฐิ น ณ.วั ด พนมยงค์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยจั ด
กิจกรรมท่องเที่ยวและทาบุญ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือศิษย์เก่าที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
(2) ร่ ว มแสดงความยินดี ดร.ชาติช าย พยุห นาวีชัย นายกสมาคมฯ รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะพาณิชย์ฯ มธ. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563
(3) ร่วมงาน On ground ธรรมศาสตร์ฝากร้าน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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(3) ชมรมและกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ
(1) ชมรมฟุ ต บอลนั ก ศึ ก ษาเก่ า พาณิ ช ย์ ฯ - นั ก ฟุ ต บอลศิ ษ ย์ เ ก่ า ของคณะพาณิ ช ย์ ฯ มธ.
ได้ร วมตัว จั ดกิจ กรรมออกกาลั ง และกระชับ ความสั ม พัน ธ์กั นเองและจัด ตั้ง ที ม ฟุต บอลเพื่ อ ทาการแข่ ง ขั น กั บ
กลุ่มฟุตบอลศิษย์เก่าคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ทางสมาคมได้ร่วมสนับสนุนชุดแข่งขันให้กับชมรมนี้ตั้งแต่ปี 2562
(2) ชมรมวิ่ง – ศิษย์เก่าของคณะพาณิชย์ฯ มธ. ที่สนใจการออกกาลังการในการวิ่งได้รวมตัวออก
กาลังกายวิ่งเพื่อสุขภาพและพบปะกระชับความสัมพันธ์กับในกลุ่ม
(4) การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมด้านกีฬา
(1) สนับสนุนเสื้อทีมกอล์ฟ ACC TU Golfers สาหรับใช้แข่งขัน
(2) งานกอล์ฟการกุศล สมาคมนิสิตเก่าพาณิชย์ฯ – จุฬาลงกรณ์ฯ
(3) งานกอล์ฟการกุศลTU X-MBA & TBS Charity 2020
(4) งานโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนิสิตเก่าพาณิชย์ฯ – จุฬาลงกรณ์ฯ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1) สนับสนุนการจัดทาหนังสือบันทึกธรรมศาสตร์ ( รายงานประจาปี 2563 )
(2) สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ประวัติชีวิตและงาน ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์
(3) สนับสนุนโครงการบูรณะอนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในรอบปี 2563

วาระที่ 4
แถลงฐานะการเงินและรับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประจาปี 2563
เหรัญญิกสมาคมฯ ได้รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ ประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จาก บริษัท สานักงานพิพัฒน์และเพื่อน จากัด โดยแสดงความเห็น
แบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารแนบ)
รายได้สูง(ต่า)กว่ารายจ่าย
(1,603,618.47) บาท
สินทรัพย์รวม
14,866,103.67 บาท
หนี้สินรวม
932,162.42 บาท
เงินกองทุนรวม
13,933,941.25 บาท
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นอกจากนี้เหรั ญญิก ได้ร ายงานถึงยอดเงินคงเหลื อ ปัจจุบัน ของเงินกองทุนต่างๆ ที่อยู่ ในการดูแลและ
รับผิดชอบของสมาคมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองงบการเงินของสมาคม ประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
รับทราบยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของกองทุนที่อยู๋ในความดูแลและรับผิดชอบของสมาคม
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วาระที่ 5
เลือกตั้งผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์
เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ในปี 2563 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 ได้แต่งตั้งบริษัท สานักงานพิพัฒน์และเพื่อน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีบัญชีกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
เพื่อมอบหมายให้ตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามความในหมวด 8 ข้อ 33
แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า พาณิ ช ย์ ฯ ที่ ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ทางคณะกรรมการจึงใคร่ขอเสนอ บริษัท สานักงานพิพัฒน์และเพื่อน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีบัญชีกิตติมศักดิ์ ของ
สมาคมฯ ในปี 2564 โดยมี
(1) นางพาณีพร อังอติชาติ
(2) นายทรงชัย อมรรัตนไพจิตร

เลขทะเบียน 3887
เลขทะเบียน 9824

หรือ

มีอานาจลงนามดังรายชื่อข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
ประจาปี 2564 ในอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ บริษัท สานักงานพิพัฒน์และเพื่อน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์
ของสมาคมฯ ในปี 2564 และอนุมัติอัตราค่าสอบบัญชีตามที่ได้เสนอมา

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 20.00 น.
ลงชื่อ................................................................
ลงชื่อ................................................................

นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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