การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00-15:00 น. ณ โรงอาหาร อาคารเรียนรวมพระเทพฯ
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562
รายงานผลการดาเนินงานสมาคม ระหว่างเดือนกันยายน 62 ถึง กรกฎาคม 63
แถลงบัญชีงบดุล รายรับ (1 กรกฎาคม 62 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563)
พิจารณาจัดจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินงานสมาคม ระหว่างเดือนกันยายน 62 ถึง กรกฎาคม 63
ผลการดาเนินงานของสมาคมฯ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ดังนี้
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
2. เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และสถาบันฯ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบันฯ
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก
5. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์สง่ เสริม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
โดยมีการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
1.1 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ถนนราชพฤกษ์ โดยคุณศุภชัย สมอดิศร ปฏิคม
เป็ นผูแ้ ทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพร้อมมอบของที่ระลึก ในงานเลีย้ งแสดงมุทิตาจิตแด่พี่ๆ ชาวชงโค(ทีโอที) ที่จะเกษียณอายุ
1.2 วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ ภัตตาคารเจดการ์เด้นท์ ห้องมังกร โดยคุณธิติวฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายก
สมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งเกษี ยณอายุ กฟน.สายใย สจล. ซึ่งมีศิษย์เก่าที่เกษี ยณอายุ จานวน 2 ท่าน คือ
คุณณรงค์ อิงศรีวรกุล ผูอ้ านวยการไฟฟ้าเขตนวลจันทร์ วิศวะ รุน่ 15 และ คุณอภิยตุ ต์ ศิรกิ ลุ ผูอ้ านวยการฝ่ ายความปลอดภัยอาชี ว
อนามัยและสิง่ แวดล้อม วิศวะ รุน่ 17
1.3 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ ชัน้ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจาปี 2562-2564 เข้าพบน้อง ๆ นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชุมนุม ชมรม ภาค ห้อง ต่าง ๆ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง สมาคมฯ กับนักศึกษา และในเวลา
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15:00 น. เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อ มผูบ้ ริห ารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เพื่อแนะนาทีมบริหารงานสมาคมฯ และหารือแนวทางในการทากิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง สมาคมฯ กับคณะ
1.4 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
3. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจและ ทางการศึกษาของคณะฯ
สถาบันฯและสมาคม
- สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการแข่งขันกอล์ฟ
ประเพณี การกุศลประจ าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สุวนิ ทวงศ์
1.5 วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ล่องเรือแม่นา้ เจ้าพระยา ไป- กลับ ระหว่าง ท่าวัดใหญ่สว่างอารมย์ นนทบุรี ถึง
เอเชียทีค โดย คุณธิตวิ ฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ, คุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร อุปนายกฝ่ ายกิจการพิเศษ, คุณทศพล ผลมั่ง
อุปนายกฝ่ ายกิจการภายนอก และคุณศุภชัย สมอดิศร ปฏิคม ร่วมงานเลีย้ งสังสรรค์ประจาปี กองทุนชงโค กฟภ.(ลาดกระบัง) พร้อม
มอบของที่ระลึกและเงินสนับสนุนกิจกรรมกับคุณวัลลภ กิตติววิ ฒ
ั น์ ประธานกองทุนชงโค กฟภ.(ลาดกระบัง)
1.6 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้าน Zeed Club จังหวัดลาพูน โดยคุณ ธิติวัฒน์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ,
คุณ สุร ชั ย พิ ทั ก ษ์ พ งศ์ภู ธ ร อุ ป นายกฝ่ ายกิ จ การภายใน, คุณ ทศพล ผลมั่ง อุ ป นายกฝ่ ายกิ จ การภายนอกและ คุณ อนัน ต์
ลาภธนัญชัยวงศ์ กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบังภาคเหนือ
2. เผยแพร่ชอ่ื เสียงของคณะและสถาบันฯ
2.1 วัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ชั้น 6 ส านั ก งานอธิ ก าร คณะกรรมการบริ ห ารงานสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจาปี 2562-2564 เข้าพบแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร ์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับ
ตาแหน่งอธิการบดี สจล. สมัยที่ 2 พร้อ มแนะนาที มบริหารงานสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจ าปี
2562-2564
2.2 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น. ณ อาคาร A ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการ
บริห ารงานสมาคมศิษ ย์เ ก่ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุด ใหม่ ประจ าปี 2562-2564 เข้า พบคุณ สมศัก ดิ์ เทพสุทิ น ศิษ ย์เ ก่ า
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. รุน่ 13 เพื่อแสดงความยินที่ได้รบั ตาแหน่ง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
2.3 วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้อ งเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับ เฮ้า ส์ สโมสรราชพฤกษ์ โดย
คุณธิติวฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ ,คุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร อุปนายกฝ่ ายกิจการพิเศษ และคุณฉัตรชัย พ่วงสุวรรณ
กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง รุ่น 16 ที่ได้รบั ตาแหน่ง นายกสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
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3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบัน
3.1 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณด้านหน้าเมมโมเรียลฮอลล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยคุณสมัคร
บัวชู เลขานุการสมาคมฯ พร้อ มด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพานประดับ พุ่ม ดอกไม้สัก การะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์
ดร.พงศ์ศกั ดิ์ วรสุนทโรสถ เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน ซึ่งเป็ นผูส้ ถาปนาและอธิการบดีท่านแรก
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.2 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง โดยคุณธิตวิ ฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
3.3 วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง และคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เยี่ยมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีฯ พร้อมด้วย คุณธิติวฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ และผูบ้ ริหารคณะและคณาจารย์ ให้การ
ต้อนรับและนาเสนอผลงาน
3.4 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล. โดยคุณธิติวฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายก
สมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกองทุน สจล.สูภ้ ัยโควิด-19 จานวน 100,000 บาท โดย ศ.ดร.สุชัชวีร ์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็ น
ผูร้ บั มอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
3.5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปี การศึกษา
2562 แบบ Online โดยมีการจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “อนาคตวิศวกรไทย ยุคโควิด19” พร้อมคาแนะนา ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์
การทางานดี ๆ จากพี่ศษิ ย์เก่า โดยคุณธิตวิ ฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ, รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีฯ พร้อมด้วย
คุณ
สุปรีชา ลิมปิ กาญจนโกวิท นายทะเบียนสมาคมฯ ร่วมการเสวนาพิเศษ เพื่ อให้นอ้ ง ๆ วิศวกรรุ่นใหม่พร้อมออกไปเผชิญกับโลกอีกใบ
ของการทางาน พร้อมต้อนรับน้อง ๆ สูก่ ารเป็ นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใต้รม่ รัว้ ชงโคเดียวกัน
3.6 การจัดตัง้ กองทุนพี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง โดย สมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วัตถุประสงค์ของกองทุน “พีใ่ ห้น้อง” ประกอบด้วย
1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีสว่ นร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทากิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ประเภทของทุน ประกอบด้วย 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กบั สถาบัน ฯ และคณะฯ
ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
- เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมตึก A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้มีการประกาศทุนการศึกษา ประจาปี
2563 กองทุนพี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.โดยคุณสุรชัย พิทกั ษ์พงศ์ภธู ร ประธานกองทุนพี่ให้นอ้ งฯ, คุณอนันต์
ลาภธนัญชัยวงศ์ เลขานุการกองทุนฯ และ ผศ.ดร.เปี่ ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รักษาการแทนรองคณบดี กากับดูแลและรับผิดชอบงานด้าน
นักศึกษา กล่าวให้โอวาท และประกาศผลการพิจารณาทุน ประจาปี 2563 ให้กบั น้องๆ นักศึกษาทราบ
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โดยมีรายละเอียด กองทุนพี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา (ต่อเนื่องจนจบ) แบ่งเป็ น
– ทุนค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ จานวน 3 ทุน
– ทุนค่าเล่าเรียน จานวน 3 ทุน
2. ทุนพิเศษเฉพาะสถานการณ์ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รวม 23 ทุน
3.7 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสานักงานคณบดี ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2563 (ออนไลน์) โดยคุณธิตวิ ฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้รว่ มเสวนาและกล่าว
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมกับ รศ.ดร.อนุวฒ
ั น์ จางวนิชเลิศ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ, ผศ.ดร.เปี่ ยมภูมิ สฤกพฤกษ์
รักษาการแทนรองคณบดี กากับดูแลและรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา, รศ.ดร.อุมา สีบญ
ุ เรือง รักษาการแทนรองคณบดี กากับดูแล
และรับผิดชอบงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สมเกียรติ ขวั ญพฤกษ์ รักษาการแทนรองคณบดี กากับดูแลและรับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่ งานสนับสนุนงานการเรียนการสอน ในหัวข้อ “ชีวติ ในรัว้ วิศวะลาดกระบัง ในยุคโควิด-19 “
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก
5. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอืน่ ใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม การศึกษา วัฒนธรรม และ มนุษยธรรม
5.1 ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจาทุกเดือน
5.2 ประชุมร่วมกับกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สลจ. ประจาทุกเดือน
5.3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด รัช ดา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัช ดา คณะกรรมการ
ศิษย์เก่า และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่ง 3 พระจอมฯ (ครัง้ ที่ 1) นาโดยคุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร
อุปนายกฝ่ ายกิจการพิเศษ, คุณภานิชา มากคล้าย สารานียกร,คุณพิเชฐ วัฒนชัย ศิษย์เก่า รุน่ 27,คุณจรัล ปิ ตวิวฒ
ั นานนท์ ศิษย์เก่ารุน่
27 และ คุณพิเชษฐ์ หวังวีระ ศิษย์เก่า รุน่ 27
5.4 วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ สมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยคุณธิตวิ ฒ
ั น์ เงินนาโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และทีมชนะเลิศจากชมรม
กอล์ฟวิศวะลาดกระบัง มีความปลืม้ ปิ ติยินดีและสานึกในพรมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจาปี 2562 จานวน 100,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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ระเบียบวาระที่ 4
แถลงบัญชีงบดุล รายรับ-รายจ่าย (1 กรกฎาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563)
คุณ ณัฐ วรรณ ศศิพิบูลย์ เหรัญ ญิ ก รายงานงบดุลและบัญ ชี รายรับ – รายจ่าย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
( 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หมายเหตุ

30-มิ.ย.-63

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1

2,769,658.08

3,278,253.36

2,238,583.91

เงินลงทุนชัวคราว
่

2

1,742,286.49

1,718,197.02

1,694,474.38

50,366.13

90,084.94

4,511,944.57

5,046,816.51

4,023,143.23

22,796.56

26,145.39

29,175.27

22,796.56

26,145.39

29,175.27

4,534,741.13

5,072,961.90

4,052,318.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หนีส้ ินและเงินทุนสะสม
หนีส้ ินหมุนเวียน
เช็คจ่ายล่วงหน้า

-

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

3
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

รวมหนีส้ ิน

-

-

38,376.32

28,376.32

45,845.90

38,376.32

28,376.32

45,845.90

38,376.32

28,376.32

45,845.90

5,044,585.58

4,006,472.60

3,596,660.51

548,220.77

1,038,112.98

409,812.09

4,496,364.81

5,044,585.58

4,006,472.60

4,534,741.13

5,072,961.90

4,052,318.50

เงินทุนสะสม
ยอดยกมาจากปี กอ่ น
รายได้สงู (ตา่ )กว่าค่าใช้จ่าย

-

รวมเงินทุนสะสม
รวมหนีส้ ินและเงินทุนสะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

30-มิ.ย.-63

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

บาท

บาท

บาท

รายได้
รายได้เงินบริจาค

62,000.00

รายได้จากการจาหน่ายของที่ระลึก

-

ดอกเบีย้ รับ

8,181.29

รายได้อื่น ๆ

รวมรายได้

7,204,494.92

5,878,094.24

1,520.00

116,479.00

34,919.13

34,579.24

6,000.00

-

70,181.29

7,246,934.05

6,029,152.48

ค่าใช้จ่ายในการบริจาค

395,897.80

5,484,191.21

4,824,500.23

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

219,155.43

713,967.07

780,348.38

3,348.83

7,019.88

6,115.88

3,642.91

8,375.90

618,402.06

6,208,821.07

5,619,340.39

548,220.77

1,038,112.98

409,812.09

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสือ่ มราคาเครื่องใช้สานักงาน
ภาษี เงินได้สมาคม

รวมค่าใช้จ่าย

รวมรายได้สงู (ตา่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-30 มิถุนายน 2563
1. เงินสดและรายการทีเ่ ทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถนุ ายน ประกอบด้วย :
เงินสด

30-มิ.ย.-63

31-ธ.ค.-62

31 ธค.61

บาท

บาท

บาท

2,645.75

เงินสารองจ่าย

41,877.00

เงินฝากออมทรัพย์-SCB 088-227377-2
เงินฝากออมทรัพย์-กรุงศรี 625-1-06865-2 (ร่มรัว้ รัน )
เงินฝากออมทรัพย์-กรุงศรี 625-1-06866-0 (กองทุนพี่ให้นอ้ ง)
รวม

8,508.68
-

7,157.46
-

1,654,125.14

2,221,734.49

2,231,426.45

43,776.93

43,776.93

-

1,027,233.26

1,004,233.26

-

2,769,658.08

3,278,253.36

2,238,583.91

2. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ 30 มิถนุ ายน ประกอบด้วย :
เงินฝากประจา

30-มิ.ย.-63

31-ธ.ค.-62

31 ธค.61

บาท

บาท

บาท

1,742,286.49
1,742,286.49

รวม

3. หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน ประกอบด้วย:

1,718,197.02
1,718,197.02

1,694,474.38
1,694,474.38

30-มิ.ย.-63

31-ธ.ค.-62

31 ธค.61

บาท

บาท

บาท

เงินประกันรอนาส่ง

1,500.00

1,500.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

32,000.00

22,000.00

37,500.00

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

1,470.00

1,470.00

1,470.00

ภาษีเงินได้สมาคม

3,406.32

3,406.32

6,875.90

38,376.32

28,376.32

45,845.90

รวม
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-

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-30 มิถุนายน 2563
30-มิ.ย.-63
บาท
62,000.00
62,000.00

31-ธ.ค.-62
บาท

ค่าใช้จ่ายงานวิ่ง รมรัว้ รัน 1
ค่าใช้จ่ายงานกอล์ฟการกุศล
ค่าใช้จ่ายในการจัดกอล์ฟร่วมใจ 8 เกีร ์
ค่าใช้จ่ายกองทุนพี่ให้นอ้ ง
ค่าใช้จ่ายงาน Dinner Talk
ค่าบริจากการกุศล
ค่าของที่ระลึก
ค่าสนับสนุนสมาคม ชมรม กิจกรรมต่าง ๆ
รวม

30-มิ.ย.-63
บาท
54,000.00
100,000.00
241,897.80
395,897.80

31-ธ.ค.-62
บาท
2,730,145.00
800,000.97
905,000.00
149,600.00
100,000.00
47,418.00
752,027.24
5,484,191.21

31-ธ.ค.-61
บาท
2,549,015.90
620,180.00

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย :
รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายเดินางและที่พัก
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
ค่าซ่อมแซม
ค่าวัสดุสนิ ้ เปลืองและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าพัฒนาและบารุงรักษาระบบเวปไซด์
ค่าใช้จ่ายติดต่อสือ่ สาร
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าบริหารจัดทาบัญชี
ค่าทาความสะอาด
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม

30-มิ.ย.-63
บาท
163,888.00
19,059.50
4,600.00
1,412.00
360.00
359.78
6,076.15
1,400.00
10,000.00
12,000.00
219,155.43

31-ธ.ค.-62
บาท
274,728.50
304,382.50
23,362.00
6,925.00
6,600.00
9,771.07
385.00
12,000.00
20,000.00
24,000.00
32,313.00
714,467.07

31-ธ.ค.-61
บาท
304,721.00
225,326.59
31,193.00
13,375.00
880.00
45,492.81
52,430.00
14,225.73
5,440.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
33,264.25
780,348.38

4. รายได้เงินบริจาค
รายได้จากการบริจาคการกุศล
รายได้จากการบริจาคงานวิ่ง ร่มรัว้ รัน 1 ,2
รายได้จาการบริจาคงานกอล์ฟ 8 เกียร์
รายได้จากการบริกอล์ฟการกุศล
รายได้จากการจัดงาน Dinner Talk
รายได้จากการบริจาคกองทุนพี่ให้นอ้ ง
รวม
5 ค่าใช้จ่ายการบริจาค
ค่าใช้จ่ายการบริจาค ประกอบด้วย:
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3,280,581.92
904,250.00
2,939,000.00
75,423.00
7,123,831.92

31-ธ.ค.-61
บาท
36,200.00
2,521,893.71
2,145,000.00
1,175,000.53
5,878,094.24

803,301.33
100,000.00
114,490.00
637,513.00
4,824,500.23

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2563
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้พิจารณาจัดจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยเสนอชื่อผูต้ รวจสอบ
บัญชีและค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชี ดังนี ้
1. ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตและสิทธิป์ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
นางรุง่ ทิพย์ สีหะโชติ
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
- ค่าจัดทาบัญชีประจาเดือน
20,000 บาท
- ค่าตรวจสอบบัญชี
12,000 บาท
รวมทั้งสิน
32,000 บาท
ทางสมาคมฯ ขออนุมตั จิ ดั จ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2563

ปิ ดการประชุม................................ น.
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