รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------รายนามผู้เข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบท้าย
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้แนะนากรรมการบริหารสมาคมนายกสมาคมประจาปี 2559-2561 ตามประกาศ
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เพื่อทาหน้าที่บริห ารสมาคมให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและจะผลั กดันการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกและสาธารณชนต่อไป
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ให้ที่ประชุม
ทราบและพิจารณา ดังนี้
2.1 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
เวลา 18.45-20.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 7 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ มีสมาชิกเข้าร่วม 52 คน
2.2 อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ ที่ถึงแก่อนิจกรรม โดยได้กล่าวขอบคุณและ
กล่าวถึงการดาเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งในปี 2556 และ 2557 ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีได้
2.3 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 (ประชุมเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2556) โดยไม่มีข้อแก้ไข
2.4 การดาเนินงานปี 2553-2558 ของสมาคมฯ เป็นกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
2.5 ที่ประชุมรับรอง งบรายรับ-รายจ่าย และ งบดุล ของปี 2556 2557 และ 2558
2.6 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน CPA
0942 เป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีได้ หากนายกสมาคมฯ คนใหม่ ต้องการเปลี่ยน
2.7 ที่ประชุมออกเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นนายก
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจาปี พ.ศ. 2559-2561
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2.8 ที่ประชุมอภิปรายเห็นควรให้มีกรรมการบริหารสมาคมประจาปี พ.ศ. 2559-2561 จานวน
15-25 คน และควรดาเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในต้นปี 2560 ทาง
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งเอเชียจะจัดให้มีการประชุมนานาชาติโดยไทยเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น สมาคมฯ ควรเข้าไป
มีส่วนร่วมด้วย
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ: รายงานผลการดาเนินงานปี 2559-2560

3.1 การประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ รวม 8 ครั้ง ดังนี้
วัน เดือน ปี
25 พ.ย. 2559
3 ก.พ. 2560
28 ก.พ. 2560
22 มี.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
12 ต.ค. 2560
31 ต.ค. 2560

ชื่อประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 1 (เรื่องกิจกรรมปี 2560)
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 2 (เรื่องกิจกรรมปี 2560 ต่อ)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 3 (เรื่องแก้ไขธรรมนูญสมาคมฯ และประชุมใหญ่สามัญ)
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 4 (เรื่องแก้ไขธรรมนูญ และประชุมใหญ่สามัญ ต่อ)

3.2 การจัดทาฐานข้อมูลสมาชิก
1) สมาชิกเก่า
ฐานข้อมูลสมาชิกเก่าและใหม่ของสมาคมฯ ระหว่างปี 2553-2559 มีจานวน 602
คน เป็นบุคคลทีอ่ ยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 168 คน ภาคเอกชน 50 คน และไม่ระบุที่ทางาน/ประกอบอาชีพ
อิสระ 384 คน
สมาคมฯ
ได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกตามฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อขอความอนุเคราะห์
ยืนยันที่อยู่และช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารของสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบและ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาชิกที่ยืนยันที่อยู่เรียบร้อยแล้วมีจานวน 167 คนจาก
602 คน
2) สมาชิกใหม่
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560-30 พฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกใหม่รวม 61 คน
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3.3 กิจกรรมดาเนินงานสาคัญ
วันที่

กิจกรรมดาเนินงาน

11 ม.ค. 2560

Asian Society of Agricultural Economists
International Conference
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ในนามสมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมและ
กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งเอเชีย ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติโดยประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมจัดประชุมได้แก่ สมาคมนัก
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน

1 เมษ. 2560

การจัดพบปะระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่าย
สมาคมฯ ได้จัดงานพบปะสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2560 เวลา 11:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ
ตึกแปดชั้น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดพบปะระหว่างสมาชิก กรรมการ
สมาคมฯ และเครือข่าย และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แจ้ง
กิจกรรมประจาปี และข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิก
ผู้เข้าร่วมงาน: 100 คน และสมาชิกได้ร่วมจับรางวัลผู้
โชคดี คือ บัตรฟรีเข้าดูงานโรงงานแปรรูปอาหารของบริษัท
CPRAM ณ จังหวัดปทุมธานี 20 คน ในวันที่ 17 พ.ค. 2560
ภายหลังการประชุมได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ผลการจัดพบปะ: บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีผู้สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากเห็นกิจกรรมเด่นและ
น่าสนใจของสมาคมฯ

หมายเหตุ

4
17 พ.ค. 2560 การจัดดูงานที่ CPRAM
สมาคมฯ ได้จัดดูงานที่ CPRAM ในวันที่ 17 พ.ค. 2560
เวลา 9:00-16:00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จากัด อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมดูงาน 25 คน การดูงาน
ดังกล่าวทาให้ได้รับความรู้ต่างๆ มากมายในธุรกิจการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการค้ากับ
ต่างประเทศ
หลังดูงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CPRAM ซึ่งได้ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดียิ่ง

17 มิ.ย. 2560

การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้ให้กับสมาคมฯ
สมาคมฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้เพื่อเป็นทุนดาเนิน
กิจกรรมของสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย 2560 เวลา
9:00-14:00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ สาขาเมเจอร์
เอสพลานาด แคราย นนทบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ และเครือข่าย เป็นอย่างดียิ่ง มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 48 ทีม จานวน 144 คน ทั้งนี้ ผู้ชนะการ
แข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) ประเภททีม
3 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (2) ประเภทบุคคล 4 รางวัล ได้แก่ คะแนน
รวมสูงสุดชาย คะแนนรวมสูงสุดหญิง คะแนนเกมเดียวสูงสุด
ชาย คะแนนเกมเดียวสูงสุดหญิง
นอกจากนั้นยังมีการจับ
รางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานสองรอบๆละ 3 รางวัล การจัดการ
แข่งขันในครั้งนี้ได้กระชับความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นระหว่างสมาคมฯ
สมาชิกและเครือข่าย สรุปรายรับ 409,800 บาท รายจ่าย
83,676 บาท และรายได้สุทธิ 326,124 บาท (ข้อมูล ณ วันที่
11 กรกฎาคม 2560
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16 ก.ค.
2560

การเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
(รอบ 19:00 น.)
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเครือข่าย รวม 50 คน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายพระบรมศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 19:00
น. ณ ศาลาดุสิตาลัย ในพระบรมมหาราชวังพร้อมร่วมถวาย
เงิน 55,000 บาท
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21 ก.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ
การเกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ในประเทศไทย
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ในนามสมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษ
เรื่อง เศรษฐกิจกระแสใหม่ด้านการเกษตร อาหารและ
ทรัพยากร

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2559 และพิจารณารับรองงบดุล ปี 2559
นายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 943 จากสานักงานบัญชี
สมพรพับลิค แอ็คเคานแท็นท ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสมาคมฯ
ในรอบปี 2559 ปรากฏว่าสมาคมฯ มีรายรับรวม 106,337.20 บาท (นายกสมาคมฯ บริจาค 100,000 บาท)
และรายจ่ายรวม 20,840.00 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย 85,497.20 บาท มีสินทรัพย์ (เงินสดในมือ)
210,784.28 บาท
มติที่ประชุม
รับรองรายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2559 และพิจารณารับรองงบดุล ปี 2559
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4.2 แต่งตั้งผู้ตรวจรับรองงบดุลปี 2560
ฝ่ายเลขานุการเสนอให้แต่งตั้ง นายสมพร ธุระเจน จากสานักงานบัญชีสมพรพับลิค
แอ็คเคานแท็นท ซึ่งเป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2559 เป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดง
ฐานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หาก
นายกสมาคมฯ ต้องการเปลี่ยน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ นายสมพร ธุระเจน จากสานักงานบัญชีสมพรพับลิค แอ็คเคานแท็นท
เป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2560
4.4 การแก้ไขธรรมนูญสมาคมฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิก ได้เสนอขอแก้ไขธรรมนูญสมาคมฯ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากเห็นว่าบริบทด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก
จึงควรปรับปรุงธรรมนูญสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รายละเอียดธรรมนูญของสมาคมฯ
ฉบับแก้ไขปี 2560
ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมได้อภิปรายการแก้ไขธรรมนูญสมาคมฯ อย่างกว้างขวาง และให้มีการแก้ไข
ถ้อยคาต่างๆ ให้กระชับและทันสมัยมากขึ้น โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ 2 สรุปหัวข้อการ
แก้ไขในแต่ละหมวด ได้ดังนี้
1) หมวดที่ 1 ข้อ 4 (2) และ ข้อ 4 (3)
2) หมวดที่ 2 ข้อ 5
3) หมวดที่ 4 ข้อ 10.1 (4)
4) หมวดที่ 5 ข้อ 16.5 และ ข้อ 17
5) หมวดที่ 7 ชื่อหมวด
6) หมวดที่ 7 ข้อ 24 และให้เพิ่ม ข้อ 24.5
7) หมวดที่ 8 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 31
8) หมวดที่ 10 ข้อ 34
9) หมวดที่ 11 ข้อ 36
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบธรรมนูญสมาคมฯ ฉบับแก้ไขปี 2560 โดยหลักการ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมในแต่ละหมวด และ
เปิดรับความเห็นจากสมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดแล้ว
และให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป
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4.5 กิจกรรมดาเนินการปี 2561
ที่ประชุมได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมประจาปี 2561 โดยเห็นควรให้มีการดาเนิน
กิจกรรมตามเสนอ ได้แก่ 1) Start Up 2) Dinner Talk 3) E-Newsletter 3) สัมมนาวิชาการ และ
4) ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดาเนินกิจกรรมตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 15:00 น.
(ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ)
รองเลขาธิการสมาคมฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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เอกสารแนบ
รายชื่อสมาชิกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

2

คุณ

ศรัณย์ วรรธนิจฉริยา

3

คุณ

สมพร อิศวิลานนท์

4

คุณ

อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย

5

คุณ

เดชรัต สุขกาเนิด

6

คุณ

รังษิต ภู่ศิริภิญโญ

7

คุณ

จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

8

คุณ

ปิติ กันตังกุล

9

คุณ

เดชา ศุภวันต์

10

คุณ

อารี วิบูลพงศ์

11

คุณ

ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล

12

คุณ

จิวรรณ กิจชัยเจริญ

13

คุณ

พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์

14

คุณ

สมชาย อุปาระ

15

คุณ

เกษกาญจน์ กันตะโสพัตร์

16

คุณ

เบญจวรรณ ภัทรวังฟ้า

17

คุณ

เพ็ญแข ศุภณฐาพร

18

คุณ

เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ

19

คุณ

โชติชัย รุ่งโรจน์ชัยพร

20

คุณ

กนก คติการ

21

คุณ

กมลทิพย์ พยัฆวิเชียร

22

คุณ

กรรณิกา แซ่ลิ่ว

23

คุณ

กาญจนา สิงหอาไพ

24

คุณ

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

25

คุณ

จุฑามาศ เด่นเจริญพัฒนา
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

26

คุณ

ชญานุช กัณหปกรณ์

27

คุณ

ชัยวุฒิ มัณฑนานนท์

28

คุณ

ชาญ เหล่าสันน์

29

คุณ

ชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์

30

คุณ

ณพิชญา วาจามธุระ

31

คุณ

ณภัทร วงศ์อินทร์

32

คุณ

ณัฐสินี จิตรสังวรณ์

33

คุณ

ดวงพร สุวรรณกุล

34

คุณ

ดุจเดือน ศศะนาวิน

35

คุณ

ทิวาพร สุทธิ์วงศ์

36

คุณ

ธีระ วงษ์เจริญ

37

คุณ

นงนุช ดีแท้

38

คุณ

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

39

คุณ

นิวัตร เฉลิมชุติเดช

40

คุณ

ประทานทิพย์ กระมล

41

คุณ

ปราโมทย์ เตชะธวัช

42

คุณ

ปริชาติ แสงคาเฉลียง

43

คุณ

ปริญญา แก้วประดับ

44

คุณ

ปัทมา นิตยาทานุกุล

45

คุณ

ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

46

คุณ

พรสิริ สืบพงษ์สังข์

47

คุณ

พลเชษฐ์ ตราโช

48

คุณ

พลเวท ท้าวมหาวงษ์

49

คุณ

พลากร สัตย์ซื่อ

50

คุณ

พัณอาภา เฉียบฉลาด

51

คุณ

มณฑล เจียมเจริญ

52

คุณ

ยุพา ลิ้มสวัสดิ์

53

คุณ

รักษ์พล พรหมลักษณ์
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ชื่อ-สกุล

54

คุณ

ราม ลาดอุ่น

55

คุณ

รุจาภา พิศลย์กุล

56

คุณ

ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

57

คุณ

วรโชติ ภิรมย์รัตน์

58

คุณ

วิญญุดา แดงเต็ม

59

คุณ

วินิต อธิสุข

60

คุณ

วิษณุ อรรถวานิช

61

คุณ

ศิริพร เผือกยิ้ม

62

คุณ

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

63

คุณ

สาคม ประไพพงษ์

64

คุณ

สุคนธ์ ท้วมมา

65

คุณ

สุชาดา ชยัมภร

66

คุณ

สุชาดา อังกาบกิ่งแก้ว

67

คุณ

สุธี ตั้งใจพิทักษ์

68

คุณ

สุนทร เหมทานนท์

69

คุณ

สุพจน์ เดชะเทศ

70

คุณ

สุภาภรณ์ พวงชมภู

71

คุณ

หทัยชนก สถาผล

72

คุณ

หิรัญญา สระสม

73

คุณ

อนุวัฒน์ ผิวอ่อน

74

คุณ

อรฉัตร รัตนรัตน์

75

คุณ

อรวรรณ ศรีโสมพันธ์

76

คุณ

อัญชนา ตราโช

77

คุณ

อุรัสยา แก้วคา

78

คุณ

อุษณีย์ ดิษฐสกุล

