รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สมาคมสโมสรนักลงทุน
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องสุขุมวิท 1, 2
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
********************************************************************

กรรมการผู้มาประชุม
1. นายจักรมณฑ์
2. นางชุตาภรณ์
3. นางสาวสุดจิตร
4. นายอภิชาต
5. นางหิรัญญา
6. นายสุรพร
7. นายรังสรรค์
8. นายณัฐวุฒิ
9. นางอัญชลี
10. นายธวัช
11. นายอภิชาต
12. นางสุวรีย์
13. นางภัทร์ชนก
14. นางสาวจิตรา

ผาสุกวนิช
ลัมพสาระ
อินทรไทยวงศ์
ลี้อิสสระนุกูล
สุจินัย
สิมะกุลธร
วงศ์ว่องชู
เลิศไพบูลย์
ชาลีจันทร์
ยุววิทยา
นุชประยูร
พัฒนวิทยากุล
กรกมลพฤกษ์
กุลวานิช

นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นายจักก์ชัย

พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ติดภารกิจอื่น)

สมาชิกสามัญผู้มาประชุม
1. นางภคมน
2. นางสาววิภาวี
3. นางสาวปทิตตา
4. นางสาววรายุภัสร์
5. คุณณัฐพล
6. นายสุเรนทร์
7. คุณนรินทิพย์
8. ดร.ศราวุธ
9. นางสาวบวรลักษณ์
10. นายสุรสิทธิ์
11. นางสาวปิ่นแก้ว

ช่อสัตยธรรม
บืนขุนทด
เครือนิล
พณิชภูมิภัทร
ฉัตรมีบุญ
สุวรรณวงศ์กิจ
ขันธิจิตร
สิริขจรเดชสกุล
อิทธิอริยกานนท์
เซ็นหลวง
อย่าห้าม

คิมแพ็ค จำกัด
โคโย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรเซสซิ่ง เอเชีย จำกัด
จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด
จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ชิมาดะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ชิมาดะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

นางสาวณัฐภรณ์ อรุณโณ
คุณกัญญารัตน์
รวมกาญจน์
คุณแสงระวี
แซ่ลี
นางปภาดา
ปุญญศึกษากร
นางสาวอรวิภา
ต้นสมบูรณ์
นายปกรณ์
ศุขผล
นายเมธาวี
เฉี้ยนเงิน
นางวนิดา
ศักดิ์อุดมไชย
นางสาวอรวรรณ ทรงไตรย์
Ms. AMANO
AIKO
นางสาวปทุมวรรณ คินาวัน
Mr. Tawatchai Amekphol
นางสาวศิวพร
ขุนพานิช
นายณัชพล
เขื่อนสกุล
นายทัศนพงศ์
พุทธจันทร์
นางสาววิลัยรัตน์ รัตนะ
นางวิริยา
ทรัพย์สิน
นางคำพร
ประพันธ์พัฒ
นางสิริลักษณ์
อธิภูกนก
นางสาวอัญจรรย์ญา โตวัชรกุล
นางสาวเจนจิรา แซ่เต้า
นางสาวนัฐภัสสร พันธ์ธนนันท์
นางสาวปริชาดา ทรรศนสฤษดิ์
นางสาววัลยา
กวีพรพจน์
นางสาวสิริกานต์ พระสว่าง
นายรังสรรค์
ต้นชนะชัย
นางสาวรมรฤทัย ปานเนียม
นางสาวภษิรา
ธนาดิษพงศ์
นางสาววชิราภรณ์ ชมภูมิ่ง
นางสาวจารุณี
นวลยง
นางสาวธัญญา
ศรีครินทร์
นางสาวอรุณี
นิติกิตเจริญวงศ์
นางสาวจิดาภา
อริยเสริมบุญ
นางสาวผกาสรวง สิริชุมแสง
นางสาวดรุณี
พรมมา
นายพงษ์ทร
วังเย็นสถิตย์
นางสาวปนิดา
ดั้งชารี
นางพรธิษารัตน์ ศิริแสง
นางสาวชญาณีย์ พิทักษ์ปฐพี
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โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซานโฮ พรีซีชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
ซานโฮ พรีซีชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
ซาวาฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ซีพีแรม จำกัด
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
ไซโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ไซโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ไดโตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ที แอนด์ ที เวสท์ แมเนจเม้นท์ 2017 จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร เอ.ไอ จำกัด
ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด
เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด
ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด
พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) จำกัด
เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
โมริชิตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

นางสาวอัมรินทร์
นายธนัญชัย
นายธิติพงศ์
นางจรรยา
นางสาวรรณา
คุณวรารี
นางสาวอุไรวรรณ
นายนฤพนธ์
นางสาวสุภิสรา
นางปนัดดา
นางสาวกลอยใจ
นายสิทธิกร
นางสาวจินตวาณีย์
นางสาวฉัตร์รัตน์
นางสาวสุเทวี
นางสาวจรรยา
นางนวรัตน์
นางรัตนา
นางสาวก่อกนก
นางเพียงเพ็ญ
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวศกลวรรณ
นางสุจิตรา
นายณรงค์วุฒิพันธุ์
นางสาวนัยนา
นางสาวชญากัญจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกรองกนก
2. นางสุกานดา
3. นางปรียาภรณ์
4. นางสาวสุกัณฎา
5. นางสาวจิตติมา
6. นางสาววารุณี
7. นางเบญจมาศ
8. นางสาวลักขณา
9. นางสาวริญญารัตน์
10. นางพฤกษา

เจริญสุข
สถาพร
พรหมไตรรัตน์
จันทร์อนันต์
พงษ์เขียว
ศรีจันทร์
พันแสง
ทั่งสุวรรณ
ธนิสสรานนท์
แสงบุญฉาย
เจนพนัส
เกิดกูล
สมฤทธิ์บุปผา
เตือนสติกุล
บ้านแสน
เนตรน้อย
ไชยพานิชย์
ลัดพลี
เทพสิทธาวิวัฒน์
นนทจิต
ดำเกิงนิธิกุล
สะเดา
เกรียงสี่หมื่น
อินเสมียน
ศรีหวาด
ศรีหวาด
วริศเดโชพัฒน์

ยี่คิง พลาสติก โปรดักชั่น จำกัด
ริดลีย์ คอร์ปอเรชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
วี.เอ.ที. ทนายความและการบัญชี จำกัด
เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัด
เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัด
หยูทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
หยูทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
อจิลิตี้ จำกัด
อินะบาตะไทย จำกัด
อินาบะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็กมี่ อินดัสทรี จำกัด
เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ ประเทศไทย จำกัด
เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัด
เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จำกัด
แอดเดอรานส ไทย จำกัด
แอดเดอรานส ไทย จำกัด
ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เฮนนี่เวย์(ไทยแลนด์) จำกัด
เฮนนี่เวย์(ไทยแลนด์) จำกัด
โฮกุริกุ ไลท์ เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด

มานะกิจจงกล
วีระจิตรเสริมชัย
กริยาลีลากุล
แสงเดือน
พักตร์วัฒนการ
นวลศรี
เกียรติ์ภานนท์
ช่างการ
ถิรวัฒน์ทวีโชติ
วังนัยกุล

ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน
แผนกบุคคล
แผนกบริหารงานทั่วไป
แผนกบริหารระบบคุณภาพ ISO
แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
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11. นางสาวมยุรีย์
12. นางสาวศิริรัตน์
13. นายชาตรี
14. นายสิทธิศักดิ์
15. นายศิวศักดิ์
16. นายอภิชาติ

งามวงษ์
อุปเถย์
หลวงมอญ
จุลวรรณ์
รัตนปิ่นทะ
คำเกลี้ยง

พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านมาทำให้ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีเป็นเดือนกันยายน ซึ่งระยะเวลาประชุมกับปีนี้ ห่างกันประมาณ 6 เดือน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้
พยายามจัดให้อยู่ในช่วงเวลาปกติตามที่ได้กำหนดเป็นประจำทุกปี
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งจัดเมื่อ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจำปี 2563
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน ได้รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้
ผลงานเด่น ปี 2563
สมาคมได้พัฒนาระบบงานบริการให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ดังนี้
1. เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูล RMTS Online เพื่อรองรับการเป็นระบบให้บริการแบบ
ไร้เอกสารครบวงจร
2. ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารจัดการงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Service Management System: ITSMS
3. พั ฒ นาระบบความปลอดภั ย เว็ บ ไซต์ www.ic.or.th โดยติ ด ตั ้ ง SSL Certificate
ใบรับรองความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยทีมบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ชื่อ “Customer Support Unit หรือ CSU”
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5. พัฒนาการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ ผ่าน ZOOM เพื่อถ่ายทอดความรู้
และความเข้าใจในระบบงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
6. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง
Social Media ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ และแชทบอท
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 2563
1. งานบริการด้านบัญชีและการเงิน 90.1%
2. งานบริการสมาชิก 89.4%
3. งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา On-Site 88.7%
4. งานบริการ Counter Service 88.3%
5. งานบริการ Customer Support 88.1%
6. งานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักร (eMT Online) 88.0%
7. งานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบ (RMTS Online) 87.7%
8. งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา On Zoom 85.3%
กิจกรรมเด่น ปี 2563
1. สัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (ผ่าน Webinar)
2. สัมมนาหลักสูตร “เจาะลึก ระบบฐานข้อมูล RMTS Online” พร้อมคลินิกไขปัญหา
สำหรับผู้ใช้บริการ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยื่นขออนุมัติปริมาณสต็อกวัตถุดิบ สูตรการผลิตด้วยระบบ
ฐานข้อมูล RMTS Online”
4. สัมมนาฟรีสำหรับผู้ใช้บริการและบริษัทตัวแทนจัดทำใบขนสินค้าขาออก (Shipping)
หลักสูตร “การจัดทำใบขนสินค้าขาออกสำหรับตัดบัญชีวัตถุดิบ”
ผลการดำเนินงาน ปี 2563
ด้านระบบงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
จำนวนผู้ใช้บริการระบบงาน eMT Online ผ่านสมาคม ปี 2561 - 2563
ปี
จำนวนฉบับ
2561
2,999
2562
2,797
2563
2,644
จำนวนใบกำกับสินค้าในการนำเข้าเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2561 - 2563
ปี
จำนวนฉบับ
2561
126,976
2562
115,361
2563
112,994
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จำนวนใบกำกับสินค้าในการส่งคืนและส่งซ่อมเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2561 – 2563
ปี
จำนวนฉบับ
2561
12,028
2562
13,241
2563
12,877
จำนวนผู้ใช้บริการ ระบบ RMTS ผ่านสมาคม ปี 2561 – 2563
ปี
2561
2562
2563

จำนวนบริษัท
3,142
3,240
3,397

จำนวนใบกำกับสินค้าในการนำเข้าวัตถุดิบผ่านสมาคม ปี 2561 – 2563
ปี
2561
2562
2563

จำนวนฉบับ
1,380,563
1,262,877
1,243,051

จำนวนใบขนสินค้าขาออกตัดบัญชีผ่านสมาคม ปี 2561 - 2563
ปี
จำนวนฉบับ
2561
1,457,990
2562
1,481,091
2563
1,319,450
ด้านกิจกรรมสมาชิก
จำนวนสมาชิก ปี 2561 – 2563
ปี
2561
2562
2563

จำนวนสมาชิก (ราย)
1,675
1,700
1,626
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จัดอบรมสัมมนาพิเศษ ฟรี สำหรับสมาชิก ในหลักสูตรดังนี้
หลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน
1. ไขปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online
2. ข้อพึงระวังการตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นแบบไร้เอกสารผ่านระบบ IC Online System
หลักสูตรด้านบริหารจัดการทั่วไป อาทิ
1. The New Normal ผู้นำยุคใหม่สู้วิกฤต
2. Agile for Business
3. Way of Decrease for Increase: แนวทางการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงาน
ด้านบริการฝึกอบรมและสัมมนา
บริการ Public Training มีผ ู้เข้าร่ว มฝึกอบรม จำนวน 2,229 ท่าน หลักสูตรฝึกอบรม
จำนวน 44 หลักสูตร จำนวน 98 ครั้ง ตามประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน
2. หลักสูตรด้านศุลกากร
3. หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
4. หลักสูตรด้านการบัญชีและภาษี
5. หลักสูตรด้านกฎหมาย
6. หลักสูตรด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน
บริการ In-house Training สมาคมได้รับความไว้ว างใจจากองค์ กรต่ าง ๆ ในการจั ด
หลักสูตรฝึกอบรม In-house Training โดยมีหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน และการดำเนินธุรกิจ ได้แก่
1. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2. วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมการลงทุน
3. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
4. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
6. วิธีการขอเปิดดำเนินการและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ด้านบริการ Counter Service
สมาคมได้เปิดให้บริการงาน Counter Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทีไ่ ม่มีบุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือขาดความชำนาญในงานต่าง ๆ
• บริการด้านสิทธิและประโยชน์ สำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
• บริการด้านสิทธิประโยชน์ในเรื่อง Visa & Work Permit
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
• เว็บไซต์ www.ic.or.th
• เว็บบอร์ด : FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
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•
•
•
•
•

แอปพลิเคชั่น Line @investorclub
สื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning
จดหมายข่าว IC e-Newsletter
Facebook
Messenger

ด้านการพัฒนาบุคลากร
• มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ศ ั ก ยภาพ สามารถสนองตอบความต้ อ งการ และ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยเน้น
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
• ปรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านจากที ่พ ั ก (Work from home) เพื ่ อ ลดความแออั ด ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน แต่ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
• เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด -19 สำหรับพนักงานและ
ผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

แผนงาน ปี 2564

1. วิเคราะห์และจัดทำ Business & ICT Architecture
1.1 พัฒนาปรับปรุงระบบงานหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
และเชื่อมโยงงานบริการหลักกับฐานข้อมูล BOI และกรมศุลกากร ได้แก่
• ระบบ eMT Online
• ระบบ RMTS Online
• ระบบงานบริการอื่น ๆ
1.2 พัฒนาระบบ IC Gateway สำหรับเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time
ระหว่างสมาคมกับบริษัทผู้ใช้บริการงานเครื่องจั กรและวัต ถุดิบ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ สกท. และกรมศุลกากร
1.3 พัฒ นาระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัว ตนให้ ส อดรับกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคั บใช้ในปี 2564 และเป็นข้อมูลเดียวกันกับ สกท. เพื่อลดการ
Re-Key ข้อมูล
1.4 ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบได้ดว้ ย
ตนเองแบบออนไลน์ มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุดในรูปแบบของ Data Bank
2. โครงการทดสอบความมั่นคงและปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการของหน่วยงานภายในสมาคม อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ
4. พัฒ นาระบบโทรศั พ ท์ Call Center on Cloud เพื่อรองรั บ การขยายงานบริ ก ารด้ า น
Customer Support Unit (CSU) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
5. พัฒ นาและขยายการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Multimedia ผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ
มติที่ประชุม รับทราบแผนงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของสมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่าน
ตรวจสอบจาก นายทิน กร สีดาสมบูร ณ์ ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715 บริษัท สำนักงาน
พระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ดังมีรายละเอียดตามเอกสารวาระประชุม
มติที่ประชุม รับรองงบการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุนตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื ่ อ งแต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าต และกำหนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี
ประจำปี 2564
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมสโมสรนักลงทุน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2564 ดังนี้
1. แต่งตั้งนายทินกร สีดาสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715 เป็นผู้สอบ
บัญชีของสมาคม โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสมาคม ในนาม
บริษัทสำนักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 2564
2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของสมาคม ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 55,500
บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายทินกร สีดาสมบูรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม พร้อม
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของสมาคม สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 55,500 บาท ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม (วาระปี 2564-2566)
นางหิรัญญา สุจินัย ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
สรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยงานของสมาคมได้ เพื่อเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน วาระปี 2564 - 2566 แล้ว จึงขอเสนอรายชื่อและประวัติโดยย่อให้
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2564-2566)
ดังนี้
1. นายจักรมณฑ์
ผาสุกวนิช
2. นางชุตาภรณ์
ลัมพสาระ
3. นางสาวสุดจิตร
อินทรไทยวงศ์
4. นางสาวจิตรา
กุลวานิช
5. นายโชคดี
แก้วแสง
6. นายเสกสรร
เรืองโวหาร
7. นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
8. นางภัทร์ชนก
กรกมลพฤกษ์
9. นายรังสรรค์
วงศ์ว่องชู
10. นางอัญชลี
ชาลีจันทร์
11. นายณัฐวุฒิ
เลิศไพบูลย์
12. นายอภิชาต
นุชประยูร
ประธาน กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาช่วยงานของสมาคม ซึ่งสมาคมอยู่
ในช่วงที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดงานบริการอื่น ๆ ของสมาคมได้อีกด้วย
มติที่ประชุม เห็น ชอบและมี มติเป็นเอกฉัน ท์ แต่ง ตั ้งบุ คคลเข้ าร่ว มเป็น คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2564-2566) จำนวน 12 คน ตามรายชื่อทีน่ ำเสนอ
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ
ประธานได้สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มี จึง
กล่าวขอบคุณสมาชิกที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนการทำงานสมาคมตลอดมา และหวังว่า
คงได้รับความร่วมมืออย่างดีต่อไป จึงขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน

ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน
(นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล) ผู้จดรายงานการประชุม
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