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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

ของสมาคมสโมสรนักลงทุน 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C ชั้น Lobby 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
******************************************************************** 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน 
2. นายสุรพร  สิมะกุลธร  อุปนายก 
3. นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ  อุปนายก 
4. นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์  อุปนายก 
5. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
6. นายไพโรจน์  โสมภูติ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
7. นายรังสรรค์  วงศ์ว่องชู  กรรมการ 
8. นายศาณินทร์ ตริยานนท์  กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
9. นายธวัช  ยุววิทยา   กรรมการและปฏิคม 
10. นางสุวรีย์  พัฒนวิทยากุล  กรรมการและนายทะเบียน 
11. นางสาวจิตรา กุลวานิช   กรรมการและเหรัญญิก 
12. นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ          

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ (ติดภารกิจอ่ืน) 
2. นางอัญชลี  ชาลีจันทร์  กรรมการ (ติดภารกิจอ่ืน) 

 
รายนามสมาชิกสามัญผู้มาประชุม   

1.  นายวีระ   พันธุ์พิศุทธิ์ชัย   ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 4  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 2.  นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล  ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 3.  นายชูวงศ์   ตั้งคุณสมบัติ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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4.  นางสาวไอรลา วงษ์สุวรรณ  บริษทั กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด 
5.  นางสาวนฤมล ยาเกิ้น    บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด 
6.  นางฉลอง     สวนฟัก    บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด 
7.  นางสาวพัชนี   ขันกำเหนิด   บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด    

 8.  นายณัฐพล    ฉัตรมีบุญ   บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด 
  9.  นายสมชาย    เบ็ญจาศิริโรจน์   บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด 
          10. นางสาวพรพิมล   ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง     บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด 
          11. นางสาวนนทกร   หอมขจร         บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
          12. นายปกรณ์    ศุขผล              บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
          13. นายศราวุธ    สิริขจรเดชสกุล         บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       
          14. นายอิทธิมนต์   อ่าวสินธุ์ศิริ         บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
          15. นายสิรฉัตร    สมัยกุล    บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
          16. นางสาวปุญณิศา   อุ่นสุวรรณ์      บริษัท ดีโอนีส ฮอฟแมน (ประเทศไทย) จำกัด 
          17. นายธวัชชัย    อ่ำเอกผล    บริษัท ไดโตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
          18. นางสาวฐิรนันท์   เลขะพิชิตศักดิ์    บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จำกัด 
          19. นางสาวอรวรรณ   วิศาลวิเศษวงศ์    บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จำกัด 
          20. นางณัฐกาญจน์   ซอยคินัส     บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร  
                                                                         ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด 
          21. นายทัศนพงศ์    พุทธจันทร์   บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร เอ.ไอ จำกัด 
          22. นางสาววันวิสาข์  มณีวรรณ    บริษัท ทีม พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 
          23. นางสาววารุณี   หงษ์สมด ี   บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
          24. นางสาวศศิธร   ภูฆัง       บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
          25. นายธนกฤต    แสงแก้ว   บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 
          26. นางสาวนัฐภัสสร   พันธ์ธนนันท์    บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) 
  27. นางสาวปริชาดา   ทรรศนสฤษดิ ์  บริษัท ไทย โพลีอะซีทัล จำกัด 
  28. นางสาวจุฑาทิพย์   นิ่มนวล    บริษัท ไทย มิยาเกะ ฟอร์จิ้ง จำกัด 
  29. นางสาววัลยา   กวีพรพจน์   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
  30. นางสาวสิริกานต์   พระสว่าง   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 31. นางสาวกวิสรา   สีหะวิมล   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 
 
 
 
 



    3 

  32. นางสาวอุษา   ดอกเกี๋ยง   บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด 
  33. นางสาวภรณี  ทวีสมบัติอารีย์  บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด 
  34. นางสาวดวงใจ   ราชโพธิ์ศรี  บริษัท นิกซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
  35. นางสาวสุวลักษณ์   ภักดีอักษร   บริษัท นิกซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
 36. นายภูนว   ปฐมฐปณภพ   บริษัท เบทเทอร์ซิสเท็ม จำกัด 
  37. นางสาวเบญญาภา  วุฒิเสลา   บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์  
        (ประเทศไทย) จำกัด 
  38. นางสาววันเพ็ญ   จันทร์แก้ว  บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด 
  39. นางสาวสุวาณี   ธรรมสมบัติดี   บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด 
   40. นางสาวจารุณี  นวลยง    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
  41. นางสาวธัญญา   ศรีครินทร ์  บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง  
        (ประเทศไทย) จำกัด 
  42. นางสาวมณีรัตน์  เทียมเศวต  บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง  
        (ประเทศไทย) จำกัด 
 43. นางสาวผกาสรวง  สิริชุมแสง   บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด 
  44. นางสาวชญาณีย์  พิทักษ์ปฐพี    บริษัท โมริชิตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  45. นางสาวปุญณิศา  อุ่นสุวรรณ   บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด 
  46. นายเจริญ   สิงห์เถื่อน   บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด 
  47. นาย Wang    Xiangqiao   บริษัท ยี่คิง พลาสติก โปรดักส์ จำกัด 
  48. นางสาวณิรดา  พรหมราช   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
  49. นางสาวศรีเรือน  อุลิศ    บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 
  50. นางศิริรัตน์  สุทีปธรรม   บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
  51. นายณกฤช   เศวตนันทน์   บริษัท สำนักงานเจมส์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด 
  52. นายธนัชนันต์   สาครสินธุ์   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 
  53. นางสาวสุภิสรา  ธนิสสรานนท์   บริษัท อจิลิตี้ จำกัด 
  54. นางสาวปทุมวรรณ ยวงรัมย์   บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด  
  55. นางปนัดดา   แสงบุญฉาย   บริษัท อินะบาตะ จำกัด 
  56. นางสาวกลอยใจ  เจนพนัส   บริษัท อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  57. นางสาวกรองกานต์  โสภา    บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 
         (ประเทศไทย) จำกัด 
  58. นายจตุภัทร   ปัญจนาพงศ์ชัย   บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 
         (ประเทศไทย) จำกัด 
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  59. นางสาวสุนี   เชิดชูชาติ   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด 
 60. นางสาวจรรยา  เนตรน้อย   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด 
  61. นางเพียงเพ็ญ  นนทจิต    บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่น  
         (ประเทศไทย) จำกัด 
  62. นางสาวเบญจวรรณ ดำเกิงนิธิกุล   บริษัท เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จำกัด 
 63. นายอดิศร   พลทะจักร์   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด 
  64. นางสาวสุชาดา  กุลบุตร    บริษัท แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
  65. นายเฉลิมพล  พรมทอง   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
  66. นายศุกร์สวัสดิ์  ขาวลิขิต   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
  67. นางสาวนัฏพร  เปี่ยมเจริญ    บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 68. นางสาวสุจิตรา  อินเสมียน    บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  69. นางสาวสุพรรณี  วชิรปราการสกุล    บริษัท ฮาร์เปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
  70. นายพลธวัฒน์  ภักดีจีรากาล   บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี      
          (ประเทศไทย) จำกัด   
  71. นางสาวกาญจนาพร  ริมแจ่ม    บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี      
          (ประเทศไทย) จำกัด 
  72. นายธีรฤทธิ์    พรหมสถิต    บริษัท คล็อกเนอร์ เพนเนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 73. นางสาวจิราพร   ไกรคุ้ม   บริษัท ซิเนอจี่ แอนด์ โค จำกัด 
  74. นางสาวสุมาลี   พฤษชัยนิมมิต  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวีรพงษ์  ศิริวัน    ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน 
2.  นางปรียาภรณ์ กริยาลีลากุล  ฝ่ายบริหารกลาง 
3.  นายวงกรต  โยธานัก   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  นางสุกานดา  วีระจิตรเสริมชัย  ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
5.  นางกฤตยา  วิชัยดิษฐ์  ผู้ตรวจการภูมิภาค 
6.  นางสาวสุกัณฎา แสงเดือน  ฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน 
7. นางสาวสิริวรรณ ฉลากรไชยา  ฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
8. นางสาววารุณี นวลศรี   แผนกกิจการคณะกรรมการและบริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวจิตติมา พักตร์วัฒนการ  แผนกบุคคล 
10. นางสาวริญญารัตน์ ถิรวัฒน์ทวีโชต ิ  แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน 
11. นายณัฐพงษ์   วัฒนไทยสวัสดิ์  แผนกจัดซื้อ 

 
 



    5 

12. นางสาวศิริรัตน์ อุปเถย์   พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
13. นางพฤกษา  วังนัยกุล   พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
14. นางสาวปวีณา แสงประการ  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
15. นางสาวกาญจนา ชินจรัสเลิศ  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
16. นายชาตรี  หลวงมอญ  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
17. นางสาวพัชรี  เกื้อประเสริฐกิจ  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
18. นางสาวศิริพร อินทรโชติ  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
19. นางสาวสุดารัตน์ รปูคม   พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
20. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรพรม  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
21. นายไกรสร  ยงเยื้องคง  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จะจัดประชุมเร็วขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ 
งบดุล และการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
   กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน ประธานในที่ประชุม เสนอที่ประชุม

พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.   

ณ ห้องว ิภาวดี บอลรูม C ชั ้น Lobby โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมได้นำส่งให้สมาชิกพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระที่ 2 หน้าที่ 4 - 13 ทั้งนี้ สมาคมได้นำร่างรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้น เผยแพร่บน

เว็บไซต์สมาคมสโมสรนักลงทุน (www.ic.or.th) แล้ว ยังไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2561 
 

  นายวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
สมาคมสโมสรนักลงทุนประจำปี 2561 ในประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3 หน้าที่ 5 – 25 ซึ่งมีรายงานโดยสรุป ดังนี้ 
 

  ผลงานเด่น ปี 2561 

สมาคมได้พัฒนาระบบงานบริการให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาการให้บริการระบบ RMTS ส่วนระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบให้เป็นแบบไร้
เอกสาร (Paperless) ส่งผลให้ระบบมีเสถียรภาพสูงขึ้น รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
กรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและการใช้เอกสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. จัดทำโครงการปร ับปร ุงระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี Cloud 
Computing รองรับระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบ (RMTS) และ
เครื ่องจักร (eMT Online) รวมถึงระบบงานบริการโดยรวมของสมาคม  เพื ่อให้
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ให้บริการด้าน Customer Support เพื่อให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค
เกี่ยวกับระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบแก่ผู้ใช้บริการ 

4. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 อันเป็นการเน้นย้ำ
ความเชื่อมั่นงานบริการให้แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ 

 

กิจกรรมสำคัญ ปี 2561 
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมาคมได้มีโครงการตอบแทนสมาชิก โดยการมอบส่วนลด

ค่าบริการงานเครื่องจักรและวัตถุดิบเป็นเวลา 6 เดือน คิดเป็นมูลค่ารวม 3.7 ล้านบาท 
 

กิจกรรมสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ 
   จัดสัมมนาหัวข้อ “ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร” เพื ่อให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับการพัฒนาเป็นแบบไร้ เอกสาร (Paperless) อย่างสมบูรณ์ และต่อยอดสู่
การพัฒนาระบบงานสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบเป็นรูปแบบไร้เอกสารครบวงจรในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม
งานมากกว่า 1,900 ราย จัดขึ้น ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และในส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา 
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กิจกรรมสมาคมพบผู้ใช้บริการในส่วนภูมิภาค 

คณะผู้บริหารสมาคมสโมสรนักลงทุนเยี่ยมเยือนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานสาขา
ภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมหลัก ๆ อาทิ 

1. จัดประชุมเพ่ือรับทราบความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด 
2. เข้าชมสถานประกอบการเพื ่อศึกษาวิธีการทำงานของแต่ละองค์กร และนำมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาคมและบีโอไอ

ส่วนภูมิภาค 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   ด้านระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ 

1. ระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Machine Tracking System: eMT Online)   

  สมาคมให้บริการด้านสิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสมาคมให้บริการงานสิทธิและประโยชน์สำหรับ
เครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking System: eMT Online) ออกเอกสาร
ให้ผู้ประกอบการนำไปดำเนินงานตามขั้นตอนของกรมศุลกากรต่อไป 

จำนวนผู้ใช้บริการงาน eMT Online ผ่านสมาคม ปี 2559-2561 
                                         (หน่วย: บริษัท)  

ปี 
จำนวนผู้ใช้บริการงานสิทธิและ

ประโยชน์สำหรับเครื่องจักร 
เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 2,251 288 14.67 

2560 2,987 736 32.70 

2561 2,999 12 0.40 

จำนวนใบกำกับสินค้าในการนำเข้าเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2559-2561 
                                                     (หน่วย: ฉบับ) 

 
   
 

 

 

 
 
 

ปี 
จำนวนใบกำกับสินค้า 
ในการนำเข้าเครื่องจักร 

เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 131,397 184 0.14 

2560 130,363     (1,034) (0.79) 

2561 126,976 (387) (0.29) 
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จำนวนใบกำกับสินค้าในการส่งคืนและส่งซ่อมเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2559-2561 
 

                          (หน่วย: ฉบับ)  
 
 
 
 
 
 
 

   ระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Raw Materials 
Tracking System: RMTS) สมาคมได้พัฒนาและให้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร 
ซึ่งเป็นระบบงานที่มีเสถียรภาพสูง สามารถให้บริการได้รวดเร็ว โดยบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบดำเนิ นการแล้ว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมงทำการ และบริการตัดบัญชีวัตถุดิบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับจากวัน
รับคำร้อง ปี 2561 สมาคมให้บริการระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบผ่านระบบ RMTS โดยมี
ผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 3,142 บริษัท  
 

จำนวนผู้ใช้บริการระบบ RMTS ผ่านสมาคม ปี 2559-2561 

                                           (หน่วย: บริษัท) 

   

 

 
 
 

จำนวนใบกำกับสินค้าในการนำเข้าวัตถุดิบผ่านสมาคม ปี 2559-2561  
                                          (หน่วย: ฉบับ) 

 
 
 
 
 
 

 

 

ปี 
จำนวนใบกำกับสินค้า 

ในการส่งคืนและส่งซ่อมเครื่องจักร 
เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 11,255 (727) (6.46) 

2560 10,954 (301) (2.75) 

2561 12,028 1,074 9.80 

ปี  จำนวนผู้ใช้บริการระบบ RMTS  เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 2,489 143 6.10 

2560 2,974 485 19.49 

2561 3,142 168 5.64 

ปี  
จำนวนใบกำกับสินค้า 
ในการนำเข้าวัตถุดิบ 

เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 1,197,968 281,717 30.75 

2560 1,371,670 173,702 14.50 

2561 1,380,563 8,893 0.64 
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จำนวนใบขนสินค้าขาออกตัดบัญชีผ่านสมาคม ปี 2559-2561        
                                           (หน่วย: ฉบับ)  

ปี จำนวนใบขนสินค้าขาออก เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 1,056,664 38,363 3.77 

2560 1,434,364 377,700 35.74 

2561 1,457,990 23,626 1.64 

 
ด้านกิจกรรมสมาชิก จำนวนสมาชิก ปี 2559-2561 

 

 
 
 
 
 

 
จัดอบรมสัมมนาพิเศษฟรีสำหรับสมาชิกจำนวน 5 ครั้ง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมงานกว่า 500 

ราย ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 

1. Industry 4.0: Technology Roadmap 

2. แนวคิดเบื้องต้นของ KARAKURI Kaizen 

3. ไขรหัสคัมภีร์ eMT Online Phase II    

4. ความท้าทายของ HR ในโลกยุค 4.0 

5. Customer Journey 
 

ด้านบริการฝึกอบรมและสัมมนา Public Training  
1. หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการลงทุน 11 หลักสูตร 47 ครั้ง 
2. หลักสูตรทั่วไป 31 หลักสูตร 72 ครั้ง 
3. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคม 3 หลักสูตร 30 ครั้ง 

 

สมาคมได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม In-house Training 
ได้แก่ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ยูแทคไทย จำกัด โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น 

 
 
 

ปี จำนวนสมาชิก เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ร้อยละ 

2559 1,738 13 1 

2560 1,673 (65) (4) 

2561 1,675 2 0 
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โดยมีหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ  

1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 
2. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  

(TISO) 
3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
4. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) 
6. หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 

 

ด้านบริการนักลงทุน 

   สมาคมสโมสรนักลงทุนได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนของกลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ภายใต้โครงการ 
“Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries toward AEC and Beyond 

 

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการบริการและข้อมูลกิจกรรมต่าง  ๆ ของ

สมาคมไปสู่สมาชิกและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง สมาคมได้จัดทำสื่อประเภทต่างๆ อาท ิ

1. เว็บไซต์สมาคมสโมสรนักลงทุน  

2. โครงการให้บริการตอบคำถามงานส่งเสริมการลงทุนบนกระดานเว็บบอร์ด 

3. แอปพลิเคชัน Line @investorclub 

4. โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning 

5. จดหมายข่าว ICN 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

    ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการให้บริการที่มีคุณภาพสู่ผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ อาทิ หลักสูตร 
 

1. ด้านส่งเสริมการลงทุน 
2. ด้านการใช้งานระบบงานของสมาคม 
3. ด้านศุลกากร 
4. ด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล 
5. ด้านกฎหมาย 
6. ด้านบัญชีและภาษี 
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แผนงาน ปี 2562 

พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online โดยพัฒนาระบบงานขออนุมัติบัญชีรายการ
วัตถุดิบและสูตรการผลิตให้เป็นระบบ Online เพ่ือการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างครบวงจร ลดการใช้
เอกสาร ลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบ เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วให้แก่
ผู้ใช้บริการ 

1. พัฒนาการให้บริการสู่ “บริการครบทุกด้านด้วยบุคลากร 1 คน” บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจบทุกขั้นตอน เพ่ืองานบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service 
Management System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011  
เพ่ือยกระดับการให้บริการด้วยระบบ IT ของสมาคม  

3. จัดกิจกรรมพบปะผู้ใช้บริการ (Focus Group) เพื่อให้คำปรึกษาและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการอันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาคมกับผู้ประกอบการ 

4. พัฒนาและขยายฐานความรู้ของหลักสูตรฝึกอบรมให้รองรับภาคธุรกิจ และสอดรับ
กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  

5. จัดทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้า  
ถึงข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ 

6. เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการขององค์กรอย่างมี
มาตรฐานด้วยระบบดิจิทัล 

7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจ
งานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักนักลงทุนตามท่ีเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

นางสาวจิตรา กุลวานิช กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านตรวจสอบจาก นายทินกร สีดาสมบูรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715 บริษัท สำนักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 และแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มี
เงื่อนไข ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4 
 

มติที่ประชุม รับรองงบการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุนตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
   ประจำปี 2562 
 

           นายวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เสนอที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งให้ 
นายทินกร สีดาสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715 บริษัท สำนักงานพระอาทิตย์การสอบ
บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 
54,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายทินกร สีดาสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
5715 บริษัท สำนักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 ของ
สมาคมสโมสรนักลงทุน และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 54,000 บาท   

 
ระเบียบวาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุนวาระปี 2562-2564 

   นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้นำเสนอว่า คณะกรรมการของ

สมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2559-2561) ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2562-2564) ประกอบด้วย 

1. นายจักก์ชัย    พานิชพัฒน์  ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2. นางหิรัญญา    สุจินัย    คณะกรรมการสรรหา 

3. นางสาวอัจฉรินทร์   พัฒนพันธ์ชัย  คณะกรรมการสรรหา 

4. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการสรรหา 

5. นายสุรพร     สิมะกุลธร  คณะกรรมการสรรหา 

6. นางปรียาภรณ์  กริยาลีลากุล     เลขานุการ 
 

คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2562-2564) โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 

1. ให้มีคณะกรรมการจำนวนอย่างมากไม่เกิน 12 คน 

2. ประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากสายการผลิตที่ใช้บริการของสมาคมเป็นจำนวน

มาก และเป็นระดับของเจ้าของ หรือ ผู้บริหารของบริษัท และหรือผู้ที่บริษัทส่งเป็นผู้แทน 

3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักของสมาคม หรือ 

เป็นผู้ช่วยในการก่อตั้งและวางระบบงานของสมาคม  
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   บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคลดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2562-2564) ดังนี้ 

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

2. นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ 

3. นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ 

4. นางสาวจิตรา กุลวานิช 

5. นางสุวรีย์  พัฒนวิทยากุล 

6. นายธวัช  ยุววิทยา 

7. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 

8. นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ 

9. นางอัญชลี  ชาลีจันทร์ 

10. นายรังสรรค์  วงศ์ว่องชู 

11. นายณัฐวุฒิ  เลิศไพบูลย์ 

12. นายอภิชาต  นุชประยูร 
 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน กล่าวว่าโดยหลักการผู้ที่มีรายชื่อ

ตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอขึ ้นมานั้น ต้องออกจากห้องประชุม แต่รายชื่อเหล่านี้ไม่มีขัดแย้ง  

สามารถเสนอชื่อและนั่งอยู่ในที่ประชุมต่อไปได้ พร้อมขอให้ขึ้นหน้าจอแสดงรูปภาพและประวัติผู้ที่มีรายชื่อ 

และสอบถามว่าสมาชิกเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่นำเสนอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดใหม่

หรือไม่ ถ้าไม่มีทักท้วง ขอให้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2562 -

2564) ตามท่ีเสนอ พร้อมกล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการสรรหา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 

2562-2564) จำนวน 12 ท่าน ปรากฎตามรายชื่อทีน่ำเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม  

นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการสมาคมสโมสรนักลงทุน เสนอที่ประชุม 
พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม หมวดที่ 2 สมาชิก ข้อ 5.1 และ 7.1 ดังนี้    
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน กล่าวเพิ ่มเติมว่า กรณีเป็น

ข้าราชการปัจจุบันหรืออดีตข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก็

ต้องมาสมัครใหม่และเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบำรุงรายปีเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา 

ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด โดยในอดีตเมื่อ 

25 ปีที่ผ่านมา ในข้อบังคับของสมาคมระบุว่า “ข้าราชการปัจจุบันหรืออดีตข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มิต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบำรุงรายปีของสมาคม

แต่อย่างใดทั้งสิ้น” เนื่องจากในระยะแรกที่เริ่มก่อตั้งสมาคมอาจมีความจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมครบ

องค์ประชุม แต่ในปัจจุบันการดำเนินงานของสมาคมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเองมีส่วนช่วยเหลืองานของสมาคมเป็นอย่างมาก แต่ ต้องไม่ผิดหลัก ซึ่ง

ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบำรุงรายปีเท่าเทียมกับสมาชิกรายอื่น ซึ่ง

กฏเกณฑ์นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการขอจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม หมวดที่ 2 

สมาชิก ข้อ 5.1 และ 7.1 ตามท่ีเสนอ 
 

 

 

 

 

ข้อ ฉบับปัจจุบัน เสนอแก้ไข 

5.1 

หน้าท่ี 2 

สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการปจัจุบัน หรือ 

อดีตข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน บุคคลธรรมดา 

ทั่วไป หรือ นิติบุคคล 
 

สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือนิติบุคคล 

7.1 

หน้าท่ี 3 

7.1  สมาชิกสามัญ จะต้องเสยีค่าลงทะเบียนครั้งแรก 

        - บุคคลธรรมดา                    2,000 บาท 

        - นิติบุคคล                          5,000 บาท 

      จะต้องเสียค่าบำรุงรายป ี

        - บุคคลธรรมดา                    1,000 บาท 

        - นิติบุคคล                          2,000 บาท 

แต่ข้าราชการปัจจุบันหรืออดตีข้าราชการ หรือ ลูกจ้าง 

ประจำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน มิต้อง

เสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบำรุงรายปีของสมาคม 

แต่อย่างใดท้ังสิ้น 

7.1  สมาชิกสามัญ จะต้องเสยีค่าลงทะเบียนครั้งแรก 

        - บุคคลธรรมดา                    2,000 บาท 

        - นิติบุคคล                          5,000 บาท 

      จะต้องเสียค่าบำรุงรายป ี

        - บุคคลธรรมดา                    1,000 บาท 

        - นิติบุคคล                          2,000 บาท 
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   นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ครบวาระ 2 ปี 

สมาคมมีความก้าวหน้าพอสมควร กรรมการชุดก่อน ประกอบกับจังหวะเร่งรัดสารสนเทศ กรรมการที่ผ่าน

มาบางส่วนรับงานใหม่ บางส่วนสานงานต่อ และผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุนคนปัจจุบัน (นายวีรพงษ์ 

ศิริวัน) ก็เป็นอดีตข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เข้ามารับตำแหน่งพอดี ทำให้

การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และง่ายขึ้น ถ้าหากสมาชิกเห็นว่าขาดตกบกพร่องด้านใด ให้นำเสนอ

จะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือจะคุยกับประธานโดยตรงหรือกับผู้จัดการสมาคมก็สามารถทำได้ ยินดีที่จะ

ให้บริการ งานบริการที่เป็นสามเส้าถือเป็นหัวใจการบริการ สมาชิกก็ทำงานในส่วนของสมาชิก สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็เป็นแม่งานหลัก สมาคมสโมสรนักลงทุนก็ทำงานสนับสนุนสำนักงานฯ 

อีกที ซึ่งเป็นเพียง 1 เฟืองเล็ก ๆ สำหรับงานด้านสิทธิและประโยชน์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ถือเป็นงานที่

ใหญ่มาก แต่ทั้งสามส่วนต้องพึ ่งพากัน ซึ่งสมาคมได้สนองความต้องการของสมาชิกให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้ง ขอขอบคุณคุณสุรพร สิมะกุลธร อุปนายก ที่ร่วมทำงานกับสมาคมมา 6 วาระ 

ตั้งแต่เริ่มต้น และขอบคุณคุณศาณินทร์ ตริยานนท์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยให้ความรู้ที่ดีมาก 

ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน และหลังจากวันนี้ คณะกรรมการชุดใหม่จะได้มีการประชุมกันเพื่อเลือกตั้งนายก

สมาคม อุปนายก และกรรมการตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 

คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของ

สมาคม กรั่นกรองงานของสมาคม สำหรับอีก 2 ปีข้างหน้าเป็นวาระใหม่ งานจะต้องสืบเนื่องและให้ราบรื่น

เหมือน 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือให้การทำงานของสมาคมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของสมาคม 

  นายอิทธิมนต์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้แทนจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เสนอว่าควรกำหนดรายละเอียดในช่องที่ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบ eMT Online ไว้อย่าง

ชัดเจนเลยว่าต้องการให้กรอกข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันคำอธิบายยังไม่ครบถ้วน โดยผู้จัดการสมาคม

สโมสรนักลงทุน ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

  นางศิริรัตน์ สุทีปธรรม ผู้แทนจากบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรมฯ เสนอ 2 เรื่อง ดังนี้ 

   1. ระบบ eMT Online ในส่วนงานอื่น ๆ ได้แก่ ขออนุมัติรายการเครื่องจักร ขอเอกสาร

เพิ่มเติม ไม่สามารถ Browse เอกสารได้ และให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สกท. โดยตรง พบว่าการติดต่อค่อนข้าง

ยาก สายโทรศัพท์หลุดบ่อยครั้ง จนบางครั้งมีความจำเป็นต้องติดต่อผ่านอีเมล  

  2. ระบบ eMT Online ในส่วนงานส่งซ่อม เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รายการส่งซ่อมไม่ต้องผ่าน

สกท. นำเข้า BOI สุทธินำกลับสินค้าใช้สิทธิไม่ได้ ส่งซ่อมต้องเสียภาษี อธิบายการทำงานเสมือนบริษัทเป็น 

shipping ไม่ใช้สิทธิ BOI เจ้าหน้าที่บางท่านทราบรายละเอียด บางท่านไม่ทราบว่าส่งซ่อมต้องมีชำระภาษี 
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  ประธาน กล่าวสรุปว่า ในส่วนของ สกท. มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. โทรศัพท์ติดต่อไม่ค่อยได้ และ 

2. ความรู้เจ้าหน้าที่ต้องแม่นยำ 

   นายอิทธิมนต์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้แทนจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ eMT Online ว่าในส่วนของการแนบเอกสารนั้นมีเฉพาะบางรายการเท่านั้น เช่น 

รายการเครื่องจักร สำหรับ Negative List ไม่มีให้แนบเพิ่มเติม ไม่มีช่องทางให้สมาคมเปิดช่องทางให้ได้เลย 

  ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน แจ้งว่า ขอรับไปพิจารณาปรับปรุงเป็นแนบเอกสารได้ทุก

กรณี ซึ่งสมัยก่อนอาจกระทบกับหน่วยความจำในระบบ ทำให้ระบบอืดและช้า ต่อไปจะปรับปรุงให้เพราะว่า

ขึ้นระบบ Cloud แล้วอาจจะดีขึ้น ประธาน กล่าวเสริมอีกว่าหากพิจารณาเรื่องหน่วยความจำแล้วเพียงพอ 

ขอให้ดำเนินการได้เลย 

   นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่าประเด็นแรกยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ สกท. ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน แต่อาจจะอยู่ภายใน

กอง เพราะมีการรับฟังการชี้แจงโครงการ โดยส่วนใหญ่พยายามจะแก้ไขในจุดนี้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 คน มีงาน

หลากหลาย อาจไม่ได้นั่งทำงานที่โต๊ะอย่างเดียว มีการต้อนรับแขกบ้าง ทาง สกท.พยายามจะหาระบบเพ่ือ

จะดูแลในส่วนนี้ ในเบื้องต้นขอให้ติดต่อทาง e-mail เป็นช่องทางเพ่ิมเติมไปก่อน ขอรับในประเด็นนี้ ซึ่งจาก

การว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือประเมินผลการทำงานเก่ียวกับการรับโทรศัพท์พบว่าไม่ผ่านทุกปี  

   นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน กล่าวอีกว่าในส่วนการขยายระยะเวลาเครื่องจักร ดำเนินการ 3 ครั้ง ทุก ๆ ครั้ง การขยาย

จะไม่เป็นระบบอัตโนมัติ จะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา เนื้อหาหลากหลายควรให้การส่งเสริมหรือไม่ บาง

บริษัทมีความคืบหน้าในการลงทุน นโยบายเพื่อให้เกิดการลงทุน ในแต่ละครั้งจะพิจารณาดูรายละเอียด

ความคืบหน้าการลงทุน ในระบบไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจน ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะให้ใช้ประเด็นไหน

พิจารณา ยังคงต้องอาศัยแนวทางเดิม อาจจะต้องดูงานใหญ่ บางส่วนต้องดู บางส่วนใช้ดุลยพินิจ และยังมี

องค์ประกอบอื่น ๆ สำหรับการขยายระยะเวลาเครื่องจักรครั้งที่ 4 ไม่อนุมัติ  จะนำเสนอคณะอนุกรรมการ 

ซึ่งเป็นภาระ การขยายระยะเวลาครั้งที่ 4 แนวทางถ้าเนื่องจากชะลอการลงทุน แผนงาน  จะไม่พิจารณา 

หลากหลายสาเหตุ เป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น สำนักงานฯมีความจำเป็นต้องเข้มงวด โดยการขอขยายระยะเวลา 

ครั้งที่ 1-3 ต้องเร่งรัดบริษัท ครบถ้วนตามโครงการ จะไม่เป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ สำหรับการส่งซ่อมนั้น 

ขอรับในประเด็นนี้ไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อน ว่าการนำกลับเข้ามา สำหรับเครื่องจักรส่งซ่อม 

จะต้องมีค่าซ่อม การส่งซ่อม และนำเข้า ภายใต้มาตรา 28 สำหรับค่าซ่อมได้รับยกเว้นไปด้วย  
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นอกจากนี้ ขอเพ่ิมเติมสำหรับวัตถุดิบ ตามประกาศของมาตรา 36 ที่ผ่านมา มีบริษัทหลาย
รายไม่นำใบขนสินค้ามาตัดบัญชี ทำให้เกิดภาระภาษี มีการเรียกเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก บริษัทที่ถูกเรียก
เก็บภาษีมาหา สกท. แจ้งว่าผู้บริหารไม่ทราบ พนักงานไม่ได้นำมาตัดบัญชี หรือละเลยการตัดบัญชี มีการ
ผ่อนผันการตัดบัญชี บางส่วนเรียกเก็บภาษี ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่าเป็น
ปัญหาภาระภาษี ส่วนหนึ่งเป็นประเด็นหลัก บริษัทละเลยการตัดบัญชี จึงได้หารือและคิดวิธีเพื่อเร่งรัดการ
ตัดบัญชีต้องทำอย่างไร สุดท้ายได้ข้อสรุป 2 เรื่องในการเร่งรัด พิจารณา 3 กันยายน 2561 วิธีปฏิบัติ คือ 
   1. ปริมาณสต๊อคหมุนเวียน 6 เดือน ลดลง 4 เดือน ปริมาณเพดานนำเข้าน้อยลง เพ่ือ
เร่งรัดตัดบัญชีให้เร็วขึ้น ส่งออกไปแล้ว แต่ไม่มีการนำมาตัดบัญชี สำนักงานต้องแก้ไข มีผลกระทบมาก
พอสมควร ให้เวลาตั้งแต่ 3 กันยายน 2561 เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเริ่มมีผล 1 มีนาคม 2562 ในช่วง 6 เดือน 
ให้รับทราบและเร่งนำใบขนมาตัดบัญชี ยอดคงเหลือนำเข้าลดลงรองรับการตัดบัญชี 
   2. การขยายเวลาวัตถุดิบ การกรอกข้อมูลไม่ดูอะไรมาก ถ้าใช้บริการกับสมาคมสม่ำเสมอ 
จะขยาย 1-2 ปี สำนักงานฯ ต้องการเร่งรัดตัดบัญชี ผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขอขยายเวลา ระบบ
สารสนเทศ จะเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร ผู้ที่ยื่นใบขนคงค้างเกิน 1 ปี ต้องตัดบัญชีให้หมด ผลประโยชน์ก็เกิด
กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการเร่งรัดการตัดบัญชีเพ่ือให้ไม่มีภาระภาษีอากร ต่อจากนี้ การเข้ามาใช้
บริการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการตัดบัญชี ก็อาจจะลดขนาด 
 

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นที่โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สกท. ไม่ค่อยไดน้ั้น น่าเห็นใจ

เจ้าหน้าที่ สกท. เพราะมีภาระงานที่มากและหลากหลาย จึงเห็นด้วยกับการให้ติดต่อทาง e-mail เป็น

ช่องทางเพ่ิมเติม หรือถ้ามีระบบ call center ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาได้ แต่องค์ความรู้ต้องแม่นยำ เป็นต้น 
 

  นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1 (สกท.) กล่าวว่า 

   1. ในงานเครื่องจักรโครงการของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรับไป

ประสานงานกับนายอิทธิมนต์ ผู ้แทนบริษัทฯ ว่าวิธีการในการตรวจสอบทุกกองทำเหมือนกันหรือไม่ 

โครงการที่เข้ามาตรวจสอบว่านำเข้าเครื่องจักรเมื่อก่อนนำเข้าเท่าไร เคยได้รับการขยายแก้ไข 2 ครั้ง เคย

แก้ไขบัตรส่งเสริมหรือไม่ ถ้าทุกกองทำเหมือนกัน อาจจะประสานงานกับสมาคม เพื่อทำ Template ให้

ชัดเจนว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และ scan เอกสารอะไรแนบบ้าง แต่ถ้าไม่เหมือนกันต้องปรับให้

สอดคล้องตามโปรแกรมท่ีมี  

   2. ในปีนี้ สกท. จะใช้สิทธิประโยชน์เรื่องใหม่ มาตรา 30/1 การยกเว้นอากรสำหรับนำเข้า

ของเพ่ือมาวิจัย ตามประกาศ สกท. ที่ ป.4/2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย และค้ำประกันสำหรับของ

ที ่นำเข้ามาเพื ่อใช้ในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เกี ่ยวข้องตามมาตรา 30/1 ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) วันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งจะประสานงานกับสมาคมเพื่อจัดอบรม และนำเข้าสู่

ระบบ RMTS ต่อไป 
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 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน สอบถามว่ามีผู้ใดต้องการจะ

สอบถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการหรือไม่ เมือ่ไม่มี จึงกล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม

ในวันนี้ และปิดการประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.    
 

 

          

ลงชื่อ         ประธานในที่ประชุม 

        (นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช)   นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

          

 
    ลงชื่อ         เลขานุการที่ประชุม 

            (นายวีรพงษ์  ศิริวัน)    ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน     
      ผู้จดรายงานการประชุม        

 

 
   


