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สารจากนายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2559-2561)
คณะอนุกรรมการ (วาระปี 2559-2561)
บทนำ�
ผลงานเด่น ปี 2561
กิจกรรมสำ�คัญ ปี 2561
ผลการดำ�เนินงาน
: ด้านระบบงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
: ด้านกิจกรรมสมาชิก
: ด้านบริการฝึกอบรมและสัมมนา
: ด้านบริการนักลงทุน
: ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
: ด้านบุคลากร
แผนนโยบาย 2 ปี (2562-2563)
งบการเงิน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วิสัยทัศน์  (Vision)
“สมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นองค์กร
ที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกและนักลงทุน”

ว�สัยทัศน
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

พันธกิจ  (Mission)
1. บริการด้านสิทธิและประโยชน์เครื่องจักร
และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริการศึกษาวิจัยและบริการข้อมูล
การลงทุน
3. บริการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
4. บริการประสานงานการลงทุน
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นโยบายคุณภาพ
(Quality policy)
“สมาคมสโมสรนักลงทุน
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการ
ด้านสั่งปล่อยเครื่องจักร
นโยบายคุณภาพ
และวัตถุดิบ การตัดบัญชี
(Quality policy)
วัตถุดิบ ตลอดจนการ
บริการในด้านการ
ฝึกอบรมสัมมนาและกิจกรรมอืน่
เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรงต่อเวลา
และตรงตามความต้องการของลูกค้า”

สารจาก
นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน

สมาคมสโมสรนักลงทุนได้เปิดให้บริการครบ 25 ปีโดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกมาโดยตลอด และมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
การบริการเพื่อก้าวสู่ยุคบริการ 4.0 ทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อินเทอร์เน็ตออฟธิง (Internet
of Thing – IOT) สื่อสังคม การสื่อสารกับลูกค้า (Social Media) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Omnipresent)
สำ�หรับปี 2561 ก็เช่นกัน สมาคมยังมีการนำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการสู่รูปแบบออนไลน์ โดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานในทุกบริบทงาน
ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานบริการแบบ Smart Service Smart Technology อันเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานของสมาคมในช่วงที่ผ่านมา โดยเริ่มเปิดให้บริการระบบตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร
(Paperless) ทีส่ ามารถให้บริการระบบออนไลน์ได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ลดขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน นำ�ไปสูก่ ารลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูใ้ ช้บริการอย่างเห็นได้ชดั รวมทัง้ การพัฒนา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ตลอดจนระบบงานฝึกอบรมออนไลน์
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของสมาคมในบทบาทของผู้ให้บริการครบวงจร
นอกจากนี้ สมาคมยังให้ความสำ�คัญในการพัฒนากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก
และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยบริการฝึกอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจ
และการลงทุน เพือ่ ให้สมาชิกและผูใ้ ช้บริการได้รบั ข้อมูลทีท่ นั สมัยรวมทัง้ สามารถดำ�เนินงานได้อย่างถูกต้อง
ทั้ ง นี้ สมาคมยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒนานวั ต กรรมงานบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งบนพื้ น ฐาน
ของธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่ออำ�นวยความสะดวกและ
เอื้อประโยชน์แก่กิจการของสมาชิกและผู้ใช้บริการในทุกด้านสู่ความสำ�เร็จอันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน ขอขอบคุณสมาชิกและผูใ้ ช้บริการทีใ่ ห้การสนับสนุน
การดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคมด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการทำ�งานตามพันธกิจและแผนการดำ�เนินงานของสมาคมจนสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
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โครงสร้างองค์กร
สมาคมสโมสรนักลงทุน
คณะอนุกคณะอนุ
รรมการบร�
กรรมการบร�
หาร หาร

ผูตรวจการ
ผูตรวจการ
ภูมิภาค ภูมิภาค
แผนกบร�หารระบบคุ
แผนกบร�
ณภาพ
หารระบบคุณภาพ
ISO
ISO
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ฝายบร�หารกลาง
ฝายบร�หารกลาง

ฝายบร�การฐานข
ฝายบร�อกมูารฐานข
ล
อมูล
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ

แผนกกิจการคณะกรรมการ
แผนกกิจการคณะกรรมการ
และบร�หารงานทั
และบร�
่วไป หารงานทั่วไป

แผนกบร�การขแผนกบร�
อมูลเคร�ก่อารข
งจักอรมูลเคร�่องจักร

แผนกบุคคลแผนกบุคคล

แผนกบร�การข
แผนกบร�
อมูลวัตกถุารข
ดิบอมูลวัตถุดิบ

แผนกพัฒนาองค
แผนกพั
กร ฒนาองคกร
และระบบงาน และระบบงาน

แผนกบร�การส
แผนกบร�
วนภูมิภกาค
ารสวนภูมิภาค

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรนั
สมาคมสโมสรนั
กลงทุนกลงทุน

คณะอนุกคณะอนุ
รรมการสารสนเทศ
กรรมการสารสนเทศ

ผูจัดการสมาคมสโมสรนั
ผูจัดการสมาคมสโมสรนั
กลงทุน กลงทุน

ฝายเทคโนโลยี
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

ฝายบัญช�ฝ
และ
ายบัญช�และ
การเง�น การเง�น

ฝายบร�การสมาช�
ฝายบร�การสมาช�ก
และนักลงทุและนั
น กลงทุน

แผนกบร�หารระบบ
แผนกบร�หารระบบ

แผนกบัญช�แผนกบัญช�

แผนกฝกอบรมและ
แผนกฝกอบรมและ
บร�การนักลงทุบร�
น การนักลงทุน

แผนกพัฒนาระบบ
แผนกพัฒนาระบบ

แผนกการเง�แผนกการเง�
น
น

แผนกลูกคาสัมแผนกลู
พันธ กคาสัมพันธ
และสื่อสารองคและสื
กร ่อสารองคกร

แผนกจัดซ�้อแผนกจัดซ�้อ

แผนก Counterแผนก
Service
Counter
& Service &
Call Center Call Center
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คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
(วาระปี 2559-2561)
นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน

นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายไพโรจน์  โสมภูติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสุรพร  สิมะกุลธร
อุปนายก

นางชุตาภรณ์  ลัมพสาระ
อุปนายก

นางสาวสุดจิตร  
อินทรไทยวงศ์
อุปนายก

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
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นางอัญชลี  ชาลีจันทร์
กรรมการ

นายธวัช  ยุววิทยา
กรรมการและปฏิคม

นางสุวรีย์  
พัฒนวิทยากุล
กรรมการและนายทะเบียน

นางภัทร์ชนก  
กรกมลพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

นายรังสรรค์  วงศ์ว่องชู
กรรมการ

นายศาณินทร์  ตริยานนท์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวจิตรา  กุลวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นายวีรพงษ์  ศิริวัน
ผู้จัดการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
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คณะอนุกรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
คณะอนุกรรมการบริหาร
(วาระปี 2559-2561)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางชุตาภรณ์
ลัมพสาระ
นางสาวสุดจิตร
อินทรไทยวงศ์
นางสาวจิตรา
กุลวานิช
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
นางอัญชลี
ชาลีจันทร์
นางภัทร์ชนก
กรกมลพฤกษ์
นายณัฐวุฒิ
เลิศไพบูลย์
ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
(วาระปี 2559-2561)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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นางสาวอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย
นายไชยเจริญ
อติแพทย์
ผอ.สำ�นักสารสนเทศการลงทุน สกท.
นายณัฐวุฒิ
เลิศไพบูลย์
ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสิริวรรณ
ฉลากรไชยา
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ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทนำ�
2543
2544

เปดสำนักงานภูมิภาคสาขา จ.นครราชสีมา
และสาขา จ.สงขลา

เปดใหบร�การออกหนังสือสั่งปลอยเคร�่องจักร
ดวยระบบคอมพิวเตอรหร�อ MCTS
และเปดสำนักงานภูมิภาค
สาขา จ.สุราษฎรธานี

2548

พัฒนาบร�การออกหนังสือสั่งปลอย
เคร�่องจักรดวยระบบสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส หร�อ eMT
ทดแทนระบบ MCTS

2542
เปดสำนักงานภูมิภาคสาขา จ.เช�ยงใหม

2541

MCTS

เปดสำนักงานใหญ
ณ อาคารทีพีแอนดที

ชั้น 12, 16 จนถึงปจจ�บัน และเปดสำนักงานภูมิภาค
แหงแรก ณ สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุร�

2536

eMT

2549

สมาคมเปดใหบร�การแหงแรก

เปดใหบร�การศูนยประสานงานการลงทุน
หร�อ Investor Service Section (ISS) และ
พัฒนางานบร�การรับ-สงขอมูล
งานสั่งปลอยวัตถุดิบ ผานระบบ
Import Online ทดแทน
ระบบ Modem

ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสร�มการลงทุน ดวยบร�การ
ออกหนังสืออนุมัติการสั่งปลอย
และตัดบัญช�วัตถุดิบ
ดวยระบบคอมพิวเตอร หร�อ RMTS

สมาคม
สโมสรนักลงทุน

2550
เปดใหบร�การ Call Center
เพื่อตอบคำถาม
งานบร�การของสมาคม

2552
จัดตั้งโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ชวยเหลือ
ดานการศึกษาจนถึงปจจ�บัน

2555
พัฒนางานบร�การสั่งปลอยเคร�่องจักร
และอุปกรณผานระบบ eMT Online
แบบครบวงจร พรอมพัฒนางานบร�การ
สั่งปลอยวัตถุดิบใหเช�่อมโยงกับ
กรมศุลกากรผานระบบ
RMTS-2011

2561

2558

เปดใหบร�การระบบงานตัดบัญช�วัตถุดิบ
แบบไรเอกสาร (paperless)

เปดใหบร�การระบบงานสั่งปลอยวัตถุดิบ
แบบไรเอกสาร (paperless)

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน
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สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง
สำ�หรับนักลงทุนได้พบปะแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน พร้อมให้บริการและอำ�นวยความสะดวก
แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สมาคมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการนำ�ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันสมาคมได้พัฒนาระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (Paperless) และ
กำ�ลังก้าวไปสู่การพัฒนาระบบงานบัญชีวัตถุดิบและสูตรการผลิตออนไลน์ (Online) เพื่อให้ระบบงาน
สั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบหรือ Raw Materials Tracking System: RMTS เป็นรูปแบบไร้เอกสาร
ครบวงจรเช่นเดียวกับงานบริการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ
Electronics Machine Tracking System: eMT Online ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและปริมาณเอกสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานบริการด้วยระบบ
การตรวจสอบด้านงานบริการวัตถุดบิ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการเงิน ทีม่ มี าตรฐาน โปร่งใส ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
นอกจากนี้สมาคมยังได้พัฒนาให้มีระบบการสมัครหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์
ที่สามารถดำ�เนินงานทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจรผ่านทางเว็บไซต์
http://icis.ic.or.th และเว็บไซต์สมาคม (www.ic.or.th) ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ในการค้นหาข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการและสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ง่ายและรวดเร็ว
ลดขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
ทั้งนี้ บริการด้า นการฝึ กอบรมและสั ม มนาสำ � หรั บ นั ก ลงทุ นและผู้ สนใจทั่ ว ไป สมาคมเน้น
การจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินงานสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน รวมทัง้ การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจและการพัฒนาองค์กร
อาทิ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การบริการ และการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสิทธิและประโยชน์
ด้านเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ ให้แก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการจัดสัมมนาหลักสูตรเกีย่ วกับการส่งเสริม
การลงทุนภาคภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ให้นกั ลงทุนชาวญีป่ นุ่ ได้เข้าใจกระบวนการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น
นอกเหนือจากบริการที่กล่าวมาข้างต้น สมาคมยังได้เปิดให้บริการ IC Counter Service แบบ
ครบวงจร เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์
ตามบัตรส่งเสริม อาทิ สิทธิประโยชน์ในการขอยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ และ
สิทธิประโยชน์ในการขออนุญาตนำ�ช่างฝีมอื ผูช้ �ำ นาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบตั งิ านในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุน โดย IC Counter Service ถือเป็นอีกหนึ่งบริการทางเลือกที่สามารถดำ�เนินงานแทนบริษัท
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม
สมาคมยังมีบริการ IC Call Center ศูนย์บริการตอบคำ�ถามทีเ่ กีย่ วกับงานบริการต่างๆของสมาคม
เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับสมาคมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับคำ�แนะนำ�
ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สามารถนำ�ไปใช้ในการดำ�เนินงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
สมาคมยังได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ เป็นการลดช่องว่างของการสือ่ สารและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ
ได้เป็นอย่างดี
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ปี 2561 สมาคมยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาระบบงานบริการให้มปี ระสิทธิภาพตามวิสยั ทัศน์ของสมาคม
ด้วยการนำ�เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและสอดคล้องกับงานมาใช้ โดยคำ�นึงถึงการสนองตอบต่อความพึงพอใจ
สูงสุดของผูใ้ ช้บริการโดยรวม ด้วยการเปิดให้บริการระบบงานตัดบัญชีวตั ถุดบิ แบบไร้เอกสาร (Paperless)
ทีส่ ามารถให้บริการได้รวดเร็วด้วยระบบงานทีม่ เี สถียรภาพสูง พร้อมสร้างความปลอดภัยให้กบั การบริการ
มากขึ้นด้วยการจัดทำ�โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing
ส่งผลให้การให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความคล่องตัว ยืดหยุน่ ปลอดภัย และพร้อมใช้งานยิง่ ขึน้
อีกทัง้ การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสารสนเทศทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับระบบงานต่างๆของสมาคมมีเสถียรภาพ
และใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถเชื่อมโยงงานบริการให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนางานบริการออนไลน์ (Online Services) ของสมาคมแบบครบวงจรในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนางานในส่วนอืน่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการให้บริการของสมาคม อาทิ การรับชำ�ระ
ค่าบริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ณ จุดชำ�ระค่าบริการสำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ นับเป็น
ช่องทางใหม่ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
สมาคมเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการส่งมอบบริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ จึงได้พฒ
ั นากระบวนการทำ�งาน
เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปี 2561 สมาคมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อันเป็น
การเน้นย้�ำ ให้สมาชิกและผูใ้ ช้บริการสามารถเชือ่ มัน่ ศักยภาพในการดำ�เนินงานของบุคลากรและระบบงาน
บริการของสมาคมได้เป็นอย่างดี
ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมมุง่ เน้นการขยายงานสูภ่ มู ภิ าค โดยเริม่ จากการจัดหลักสูตร
ด้านการส่งเสริมการลงทุนทีม่ เี นือ้ หาสำ�คัญและข้อมูลพืน้ ฐาน ซึง่ มีความจำ�เป็นสำ�หรับบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเงื่อนไขของสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานบริการฝึกอบรมของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งเป็นทั้งสมาชิกและผู้ใช้บริการที่มีการประกอบธุรกิจและดำ�เนินกิจการในภูมิภาคที่สมาคม
มีสาขาเปิดให้บริการ รวมถึงการสรรหาหลักสูตรใหม่ๆทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ ก รให้ มี ค วามสามารถรอบด้ า นมากขึ้ น
สำ�หรับในปี 2562 สมาคมจะพัฒนาระบบงานบัญชีวตั ถุดบิ และสูตรการผลิตออนไลน์ (Paperless) เพือ่ ให้
ระบบงานสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ (Raw Materials Tracking System: RMTS) เป็นรูปแบบ
ไร้เอกสารครบวงจร และพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมงานบริการที่ดีและมีคุณภาพต่อไป
ในส่วนของระบบบริหารคุณภาพที่สมาคมให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น
สมาคมจะดำ�เนินการจัดทำ�โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Service Management System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011 เพื่อยกระดับ
การให้บริการด้วยระบบ IT มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการในทุกบริบทต่อไป
ปัจจุบนั สมาคมได้เปิดให้บริการครอบคลุมพืน้ ทีต่ า่ งๆของประเทศผ่านสำ�นักงานสาขา 6 แห่ง ได้แก่
ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยในปี 2561 มีจ�ำ นวนสมาชิก 1,600 ราย
และผู้ใช้บริการระบบ RMTS และระบบ eMT Online มากกว่า 6,000 ราย ทั่วประเทศ
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ผลงานเด่น
ปี 2561
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารระบบ RMTS
ส่วนระบบงานตัดบัญชีวตั ถุดบิ ให้เป็น
แบบไร้เอกสาร (Paperless) ส่งผลให้
ระบบมี เ สถี ย รภาพสู ง ขึ้ น รองรั บ
การเชือ่ มโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยและการใช้ เ อกสารได้
อย่างมีประสิทธิผล

ให้ บ ริ ก ารด้ า น Customer Support
เพื่ อ ให้ คำ � ปรึ ก ษาและแก้ ไขปั ญ หา
เชิงเทคนิคเกีย่ วกับระบบงานเครือ่ งจักร
และวัตถุดิบแก่ผู้ ใช้บริการ

01

03

02
จัดทำ�โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของสมาคมด้ ว ยเทคโนโลยี Cloud
Computing รองรั บ ระบบงานสิ ท ธิ
และประโยชน์ส�ำ หรับวัตถุดบิ (RMTS) และ
เครือ่ งจักร (eMT Online) รวมถึงระบบ
งานบริการโดยรวมของสมาคมเพื่อให้
สามารถตอบสนองการใช้ ง านของ
ผู้ ใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน

04
ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 อันเป็นการ
เน้ น ย้ำ � ความเชื่ อ มั่ น งานบริ ก ารให้ แ ก่
สมาชิกและผู้ ใช้บริการ

กิจกรรมสำ�คัญ
ปี 2561
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมาคมได้มีโครงการ
ตอบแทนสมาชิกโดยการมอบส่วนลดค่าบริการ
งานเครื่ อ งจั ก รและวั ต ถุ ดิบ เป็ น เวลา 6 เดื อ น
คิดเป็นมูลค่ารวม 3.7 ล้านบาท

กิจกรรมสำ�หรับสมาชิกและผู้ ใช้บริการ

จัดสัมมนาหัวข้อ “ระบบงานตัดบัญชีวตั ถุดบิ แบบไร้เอกสาร” เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบงานตัดบัญชี
วัตถุดิบที่ได้รับการพัฒนาเป็นแบบไร้เอกสาร (Paperless) อย่างสมบูรณ์ และต่อยอดสู่การพัฒนาระบบ
งานสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบเป็นรูปแบบไร้เอกสารครบวงจรในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า
1,900 ราย จัดขึ้น ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ได้แก่
จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา
พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหลักสูตร “การยื่นขออนุมัติ
ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร” ให้กับผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบริษัท
ตัวแทนออกของ หรือ Shipping ในหลักสูตร “การยืน่ เรือ่ งขออนุมตั ติ ดั บัญชีวตั ถุดบิ แบบไร้เอกสาร” และ
“การจัดทำ�ใบขนสินค้าขาออก เพื่อใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นด้วยระบบ BOI อิเล็กทรอนิกส์”
เพื่อให้ทั้งผู้ใช้บริการและบริษัทตัวแทนออกของสามารถดำ�เนินงานตามขั้นตอนของระบบงานตัดบัญชี
วัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ สมาคมยังได้จดั กิจกรรม Focus Group เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและประเด็นข้อสงสัย
ของผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับระบบงานสิทธิประโยชน์ดา้ นเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ เพือ่ นำ�ไปปรับปรุงและพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพในงานบริการมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาคม
กับผู้ใช้บริการ โดยจัดขึ้น ณ สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมสมาคมพบผู้ ใช้บริการในส่วนภูมิภาค
คณะผู้บริหารสมาคมสโมสรนักลงทุนเยี่ยมเยือนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนและสำ�นักงานสาขา
ภูมิภาค เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสองหน่วยงาน อีกทั้ง
สร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานให้แก่พนักงานสาขาภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังได้จดั ประชุมเพือ่ รับทราบ
ความต้องการและปัญหาต่างๆของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเข้าชมสถานประกอบการเพื่อศึกษา
วิธกี ารทำ�งานของแต่ละองค์กร และนำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการให้ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ ประกอบด้วย
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และสำ�นักงานสาขา จ.เชียงใหม่ พร้อมศึกษา
ดูงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำ�กัด บริษัท โฮยา เซอร์จิคอล ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท พานาคอฟฟี่ จำ�กัด และ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำ�กัด
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) และสำ�นักงานสาขา จ.ชลบุรี พร้อมศึกษาดูงาน
บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำ�กัด
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) และสำ�นักงานสาขา จ.สงขลา พร้อมศึกษา
ดูงาน บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และสำ�นักงานสาขา จ.สุราษฎร์ธานี
พร้อมศึกษาดูงาน บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำ�กัด
• พบผู้ใช้บริการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
พร้อมศึกษาดูงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท สไตโรเมติก
(ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำ�กัด
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โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมสโมสรนักลงทุนเล็งเห็นถึงความสำ�คัญด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังเป็นพื้นที่ต้องระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย ทำ�ให้โรงเรียน
ขาดการพัฒนาที่เหมาะสมและไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ดังนั้น ในปี 2561 สมาคมจึงดำ�เนิน
โครงการเพือ่ สังคม โดยสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ อำ�เภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความไม่สงบส่งผลให้การสนับสนุนยากที่จะเข้าถึง เป็ น จำ � นวนเงิ น
299,150 บาท โดยดำ�เนินการดังนี้
โครงการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาคมที่มีสภาพ
ยังคงใช้งานได้ จำ�นวน 17 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่จะทำ�ให้นักเรียนรวมถึง
บุคลากรครูได้มีความรู้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน
โครงการห้องสุขาสุขสันต์
เนื่องจากห้องสุขาของนักเรียนในปัจจุบันมีสภาพชำ�รุด สามารถใช้งานได้เพียงบางห้องไม่เพียงพอ
กับจำ�นวนนักเรียน อีกทัง้ ยังไม่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทัง้ ด้านความสะอาดและความปลอดภัยในการ
ใช้งาน สมาคมจึงสนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขาจำ�นวน 4 ห้อง เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของนักเรียนให้มีห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
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ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2561
ด้านระบบงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ระบบงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Machine Tracking System: eMT Online)  
สมาคมให้ บ ริ ก ารด้ า นสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการและนั ก ลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสมาคมให้บริการงานสิทธิและประโยชน์
สำ�หรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking System: eMT Online)
ออกเอกสารให้ผู้ประกอบการนำ�ไปดำ�เนินงานตามขั้นตอนของกรมศุลกากรต่อไป

กราฟ 1

จำ�นวนผู้ใช้บริการงาน eMT Online ผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561

2,251

2,987

2,999

(หนวย: บร�ษัท)

3,000

0.40%

2559

32.70%

2,000

2560

2561

กราฟ 2

131,397

130,363

0.79%

2.60%

จำ�นวนใบกำ�กับสินค้าในการนำ�เข้าเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561

126,976

2559

2560

2561

140,000
130,000
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(หนวย: ฉบับ)

กราฟ 3

จำ�นวนใบกำ�กับสินค้าในการส่งคืนและส่งซ่อมเครื่องจักรผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561

11,255

10,954

12,028

(หนวย: ฉบับ)

13,000

9.80%

2559

2.67%

10,000

2560

2561

ระบบงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Raw Materials Tracking System: RMTS)
สมาคมได้พัฒนาและให้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร ซึ่งเป็นระบบงาน
ที่มีเสถียรภาพสูง สามารถให้บริการได้รวดเร็ว โดยบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน
3 ชัว่ โมงทำ�การ และบริการตัดบัญชีวตั ถุดบิ ดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันรับคำ�ร้อง
ปี 2561 สมาคมให้บริการระบบงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับวัตถุดิบผ่านระบบ RMTS โดยมี
ผู้ใช้บริการ จำ�นวนทั้งสิ้น 3,142 บริษัท

กราฟ 4

จำ�นวนผู้ใช้บริการระบบ RMTS ผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561

2,489

2,974

3,142

(หนวย: บร�ษัท)

3,000

5.65%

2559

19.49%

2,000

2560

2561

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน

17

กราฟ 5

จำ�นวนผู้ใช้บริการระบบ RMTS แยกตามพื้นที่ให้บริการ ปี 2559 - 2561
2,031
1,920
1,597

(หนวย: บร�ษัท)

2,000
1,500

725

863

2559

905

1,000

60

500
กรุงเทพฯ

ชลบุร�

76 78

เช�ยงใหม

57

63 68

31

นครราชสีมา

34 35

สงขลา

13

10 10

ขอนแกน

2560

6

14.50%

0.65%

จำ�นวนใบกำ�กับสินค้าในการนำ�เข้าวัตถุดิบผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561
1,371,670

1,380,563

2559

2560

2561

(หนวย: ฉบับ)

1,500,000
1,000,000

กราฟ 7

1,434,364

35.74%

1.65%

จำ�นวนใบขนสินค้าขาออกตัดบัญชีผ่านสมาคม ปี 2559 - 2561
1,056,664

1,457,990

2559

2560

2561

1,500,000
1,000,000
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15

สุราษฎรธานี

กราฟ 6

1,197,968

2561

(หนวย: ฉบับ)

ด้านกิจกรรมสมาชิก
สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ได้แก่ การรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ� 
อาทิ จดหมายข่าวรายเดือน ICN (IC e-Newsletter) วารสารส่งเสริมการลงทุน (BOI e-Journal) วารสาร
Thailand Investment Review ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และปฏิทินการฝึกอบรมสัมมนา
ตลอดจนการได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิก ได้แก่ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี รับส่วนลด
10-20% ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม อาทิ การฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น

• จำ�นวนสมาชิก ปี 2559-2561
1,673

1,738

1,675

(หนวย: ราย)

2,000

2559

0.12%

1,000

3.74%

1,500

2560

2561

• ประเภทอายุสมาชิก ปี 2559-2561
581

591

2559

573

2560

2561

(หนวย: ราย)
352

600

342 328

400

จำนวนสมาช�ก
อายุ 3 ป

4.09%
7.32%

1.72%
3.05%

200
จำนวนสมาช�ก
อายุ 5 ป
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ (ฟรีสำ�หรับสมาชิก)
จัดการอบรมสัมมนาพิเศษฟรีสำ�หรับสมาชิกในกรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลักสูตรต่างๆโดยมีหัวข้อดังนี้
●
●
●
●
●

Industry 4.0 : Technology Roadmap
แนวคิดเบื้องต้นของ KARAKURI Kaizen
ไขรหัสคัมภีร์ eMT Online Phase II   
ความท้าทายของ HR ในโลกยุค 4.0
Customer Journey

ด้านบริการฝึกอบรมและสัมมนา

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
งานสงเสร�มการลงทุน
11 หลักสูตร
47 ครั้ง

หลักสูตรทั้งหมด

45 หลักสูตร 149 ครั้ง

หลักสูตรทั่วไป
31 หลักสูตร
72 ครั้ง
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หลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การใชระบบงาน
ของสมาคม
3 หลักสูตร
30 ครั้ง

หลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน อาทิ
● วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
● ข้อพึงระวังในการจัดทำ�บัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
สำ�หรับผู้จัดทำ�บัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● การใช้สท
ิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
● วิธีขอเปิดดำ�เนินการสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
● วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● วิธป
ี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจ�ำ เป็นสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนประเภท
กิจการ IPO & ITC
● วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบงานของสมาคม อาทิ
● วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)
● วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
● วิ ธี ก ารเตรี ย มข้ อ มู ล งานสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ สำ � หรั บ เครื่ อ งจั ก รด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบครบวงจร (eMT online)
หลักสูตรด้านศุลกากร อาทิ
● การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร
ความผิด และโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร
● กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีการจัดเก็บค่าภาษีอากร
● กฎว่าด้วยถิ่นกำ�เนิดสินค้า
● ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560
● พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017
● การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้า (Form D) อาเซียนเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร
● การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้า (Form E) อาเซียน–จีนเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร
● สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี
(I-EA-T Free Zone)
● การนำ�เข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
● สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA
● สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA
รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน
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หลักสูตรด้านการนำ�เข้า-ส่งออก อาทิ
● ความเสี่ยงในการทำ� L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection)
®
● การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ INCOTERMS 2010
®
● INCOTERMS 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
● เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
● การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ
● กลยุทธ์การทำ�สัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงือ
่ นไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่าง
®
ประเทศ (CONTRACT & INCOTERMS 2010)
หลักสูตรด้านการบัญชีและภาษี อาทิ
● เกณฑ์คำ�นวณกำ�ไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำ�งบการเงิน สำ�หรับกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● การยื่นแบบและการคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) สำ�หรับกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
● การปรับปรุงบัญชีและคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
● ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ
หลักสูตรด้านกฎหมาย อาทิ
● กฎหมายแรงงานสำ�หรับผู้บริหาร
● กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
● ขั้นตอนการขออนุญาตทำ�งานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิ
● เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า
● เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
● การบริหารการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่ง
● เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (Overseas Purchasing Strategies)
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ
● THE END OF HUMAN ERROR
● เทคนิคการบริหารการผลิตสำ�หรับหัวหน้างาน
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บริการ In-house Training สมาคมได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม In-house Training ได้แก่

โดยจัดหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน และการดำ�เนินธุรกิจ อาทิ
■ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
■ ข้อควรรูเ้ กีย
่ วกับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)
■ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
■ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
■ วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำ�หรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(eMT Online)
■ วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS และ IC Online
■ วิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร
■ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)
■ หลักเกณฑ์สำ�คัญในการนำ�เข้า-ส่งออก

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน
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ด้านบริการนักลงทุน

						
สมาคมสโมสรนักลงทุนได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ของกลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ภายใต้โครงการ
“Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries toward AEC and Beyond”
เพือ่ ศึกษากระบวนการดำ�เนินงานด้านการลงทุนของประเทศไทย โดยมี คุณวีรพงษ์ ศิรวิ นั ผูจ้ ดั การสมาคม
สโมสรนักลงทุน ให้การต้อนรับพร้อมนำ�ชมวีดิทัศน์ และบรรยายถึงแนวทางการดำ�เนินงาน อาทิ ระบบ
งาน RMTS และ eMT Online ตลอดจนนำ�คณะเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการในแต่ละหน่วยงาน
ของสมาคม ทั้งนี้ คุณอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำ�นาญการพิเศษ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รว่ มให้ขอ้ มูลความรูแ้ ละตอบข้อซักถามจากคณะเยีย่ มชม
อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการบริการและข้อมูลกิจกรรมต่างๆของสมาคม
ไปสู่สมาชิกและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง สมาคมได้จัดทำ�สื่อประเภทต่างๆดังนี้

เว็บไซต์สมาคมสโมสรนักลงทุน
เว็บไซต์ www.ic.or.th เป็นสือ่ กลางด้านข้อมูลข่าวสารการให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลงานสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ และบริการงาน
สิทธิประโยชน์สำ�หรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรได้ รวมทั้งข้อมูลปฏิทินการ
ฝึกอบรมและสัมมนาในแต่ละเดือน กิจกรรมและการสัมมนาพิเศษต่างๆสำ�หรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
สำ�หรับปี 2561 มีจำ�นวนผู้เข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ของสมาคม ทั้งสิ้น 1,006,164 ครั้ง หรือ
เฉลี่ย 83,847 ครั้ง/เดือน

โครงการให้บริการตอบคำ�ถามงานส่งเสริมการลงทุนบนกระดานเว็บบอร์ด
สมาคมสโมสรนักลงทุนได้ให้บริการตอบคำ�ถามงานส่งเสริมการลงทุนบนกระดานเว็บบอร์ดให้แก่
สมาชิกและผู้ใช้บริการของสมาคม ผ่าน www.faq108.co.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำ�หรับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสมาคม โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่
1 มกราคม 2557 มีจำ�นวนผู้เข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทั้งสิ้น
1,873,377 ครั้ง หรือเฉลี่ย 31,223 ครั้ง/เดือน โดยในปี 2561 มีจำ�นวนผู้เข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์
418,934 ครั้ง หรือเฉลี่ย 34,911 ครั้ง/เดือน
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แอปพลิเคชัน Line @investorclub
ปัจจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสือ่ สารและสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
สมาคมจึงได้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสมาคมส่งตรงถึงมือผู้ใช้บริการ
และสมาชิกผ่านทางแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อ @investorclub โดยในปี 2561 มีจำ�นวนสมาชิก
กลุ่ม Line ทั้งสิ้น 1,426 ราย

โครงการจัดทำ�สื่อการเรียนการสอน e-Learning
สมาคมสโมสรนักลงทุนได้จดั ทำ�สือ่ การเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning หลักสูตร “เปิดคัมภีร์
ระบบ eMT Online (Phase 2) ก้าวสู่ความสำ�เร็จของงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร” เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินงานระบบ eMT Online (Phase 2) สำ�หรับผู้ใช้บริการ ให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง ผ่านการศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน ทั้งนี้ สมาคมได้เปิดให้บริการสื่อการเรียนการสอน
e-Learning โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคม และ เว็บไซต์ http://ictrainingonline.ic.or.th
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ปัจจุบันมีจำ�นวนผู้เข้าชมเพื่อศึกษาบทเรียนมากกว่า
4,900 ครั้ง

จดหมายข่าว ICN
เป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนในรูปแบบ e-Book โดยมุง่ เน้นเนือ้ หาสาระทีห่ ลากหลาย
และครอบคลุมงานบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ การพัฒนางานบริการ
ต่างๆของสมาคม ข่าวสารของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจ
การค้า โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ปัจจุบนั มีผสู้ นใจรับจดหมายข่าว ICN กว่า 18,000 ราย

eMT
ONLINE

Phase
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ด้านบุคลากร
สมาคมมุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญในการเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพือ่ พนักงานจะได้มคี วามรู้ ความสามารถ
และความเชี่ ยวชาญ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยเน้ น แนวทางให้ ส อดคล้ อ งกั บวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมาย
ของสมาคมในการมุ่งสู่ระบบงานแบบดิจิทัลทั้งองค์กร ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการควบคู่ไปกับการสร้างความรัก
และสัมพันธภาพภายในองค์กร อันจะส่งผลถึงการดำ�เนินงานที่มีศักยภาพ

1%

ผูจัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน

1 คน

แผนกบร�หาร
ระบบคุณภาพ ISO
หนวยตรวจการ
ภูมิภาค

2 คน

2 คน

2%

ฝายบร�หารกลาง

8 คน

2%

7%
ฝายบร�การสมาช�ก
และนักลงทุน

19 คน

16%

จำนวนบุคลากร
แยกตามหนวยงาน

รวม 114 คน

10%
ฝายบัญช�และการเง�น

11 คน

16%
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 คน
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46%

ฝายบร�การฐานขอมูล
ผูประกอบการ

53 คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house Training) พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้จากหลักสูตร
ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับกับ
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี อั น จะนำ � ไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
สู่ผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ อาทิ
		 หลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน
● ความรู้ในงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ
● วิธป
ี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจ�ำ เป็นสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
● วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บวั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จำ � เป็ น สำ � หรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ประเภทกิจการ IPO & ITC
● วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
● Single Window for Visa and Work Permit System
		 หลักสูตรด้านการใช้ระบบงานของสมาคม
● ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร
● วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
● วิธก
ี ารเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำ หรับเครือ่ งจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร (eMT Online)       
		 หลักสูตรด้านศุลกากร
● กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีการจัดเก็บค่าภาษีอากร
● การนำ�เข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่                                                  
(e-Import–e-Export & e-Tax Incentive)  
● สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี
(I-EA-T-Free Zone)
		 หลักสูตรด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล
● การเสริมสร้างความสุขในการทำ�งาน				
● บริการเพื่อความเป็นเลิศ
● ทักษะหัวหน้างานรุ่นใหม่ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
● เทคนิคการปรับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ�  
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		 หลักสูตรด้านกฎหมาย
● กฎหมายแรงงานใหม่ทเ่ี ปลีย
่ นไป และฎีกาเด่น-ประเด็นดัง คำ�พิพากษาคดีแรงงานใหม่
ที่สำ�คัญ 2561
● กฎหมายแรงงานสำ�หรับผู้บริหาร
● ขั้นตอนการขออนุญาตทำ�งานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
		 หลักสูตรด้านการบัญชีและภาษี
● เคล็ดลับการสื่อสารประสานงานให้ดีต่อใจและได้ผลสำ�เร็จในงานสำ�หรับนักบัญชี
● ประเด็นสำ�คัญในการปฏิบต
ั งิ านตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมการปรับปรุง
รายการเพื่อเตรียมรับมือมาตรฐานในอนาคต
● ประเด็ น ที่ นั ก บั ญ ชี ต้ อ งระวั ง และเตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ มาตรฐาน NPAEs
ในปัจจุบัน
● การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาดในการจั ด ทำ � บั ญ ชี ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
● การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น จาก NPAEs สู่ PAEs หรื อ
มาตรฐานอื่นในอนาคต
● การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นเอกสารการบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้
รายการบัญชี
2. จัดกิจกรรมสัมมนาประจำ�ปี ณ จังหวัดภูเก็ต-พังงา เพือ่ สือ่ สารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน อันนำ�ไปสู่
การปฏฺบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อเป้าหมายของความสำ�เร็จร่วมกัน โดยภายในงานพนักงาน
ยังได้รว่ มกิจกรรมกีฬาสี ซึง่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีน�้ำ ใจเป็นนักกีฬา
รู้ แ พ้ รู้ ช นะ และให้ อ ภั ย ต่ อ กั น ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ผ่านการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน
ให้แก่พนักงาน

28

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน

IC

Counter Service

IC Counter Service เป็ น อี ก หนึ่ ง บริ ก ารเพื่ อ อำ � นวยความสะดวกแก่
ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น แต่ ยั ง ไม่ มี บุ ค ลากรพร้ อ มที่ จ ะ
ปฏิบตั งิ านด้านสิทธิประโยชน์ในการขอยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ สิทธิประโยชน์ ในการขออนุญาตนำ�ช่างฝีมือผู้ชำ�นาญการต่างชาติ
เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศ (Single Window for Visa & Work Permit)
ตลอดจนติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น IC Counter Service ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยบุ ค ลากร
ที่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ด้ า น มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว ใ น
การดำ�เนินงาน ตลอดจนมีความชำ�นาญในการจัดทำ�เอกสารต่างๆสำ�หรับ
ดำ�เนินงานแทนบริษัทได้

IC

Call Center
เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ต อ บ คำ � ถ า ม
งานบริ ก ารด้ า นต่ า งๆของสมาคมอย่ า งครบวงจร
มุ่งเน้น “บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำ�ถาม” ผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหมายเลข 0 2936 1429 ต่อ 700 เปิดให้บริการ
ทุกวันทำ�การ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
หรือ e-mail: callcenter@ic.or.th
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แผนนโยบาย 2 ปี
(2562 - 2563)

กลยุทธ
1. ปรับกระบวนการทำงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง ใหเปนไปตามรูปแบบดิจ�ทัล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของสมาคมโดยการนำเทคโนโลยี
ดิจ�ทัลเขามาใช ในการใหบร�การตามระบบมาตรฐานสากล
3. กำหนดว�ธ�การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส ตามแนวทาง
การบร�หารคุณภาพ
4. พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
5. พัฒนากิจกรรมเพื่อเสร�มสรางความสัมพันธและพัฒนา
ความรูความสามารถใหกับสมาช�กและผู ใชบร�การ
6. สรางเคร�อขายและความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จตามเปาหมาย

เปาหมาย
สรางความเขมแข็งในการใหบร�การ
ขององคกรอยางมีมาตรฐาน
ดวยระบบดิจ�ทัลภายในป 2563

การดำเนินงาน
01

พัฒนาระบบฐานขอมูล RMTS Online
ถายทอดงานระบบ eMT
จากผูพัฒนาระบบเดิม

02

พัฒนาระบบ RMTS
ใหเปน Paperless (ทุกระบบงาน)

03
04

Integrated ระบบ RMTS และ eMT
บร�หารจัดการภายในองคกร ใหเปน Online และ Paperless ทั้งระบบ

Q1

Q2

Q3

2562
30
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Q4

Q1

Q2

Q3

2563

05

Q4

แผนงาน ป 2562
1. พัฒนาระบบงานฐานขอมูล RMTS Online โดยพัฒนาระบบงาน
ขออนุมัติบัญช�รายการวัตถุดิบและสูตรการผลิตใหเปนระบบ
Online เพื่อการใหบร�การแบบไรเอกสารอยางครบวงจร
ลดการใชเอกสาร ลดขั้นตอนว�ธ�ปฏิบัติในการใชสิทธ�
และประโยชนสำหรับวัตถุดิบ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ใหแกผู ใชบร�การ
2. พัฒนาการใหบร�การสู “บร�การครบทุกดาน
ดวยบุคลากร 1 คน” บร�การแบบเบ็ดเสร็จจบทุกขั้นตอน
เพื่องานบร�การที่รวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ

3. พัฒนาระบบบร�หารจัดการการบร�การดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management
System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011 เพื่อยกระดับการใหบร�การ
ดวยระบบ IT ของสมาคม
4. จัดกิจกรรมพบปะผู ใชบร�การ (Focus Group) เพื่อใหคำปร�กษาและแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตองแกผู ใชบร�การอันเปนการเสร�มสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาคมกับ
ผูประกอบการ
5. พัฒนาและขยายฐานความรูของหลักสูตรฝกอบรมใหรองรับภาคธุรกิจ และสอดรับกับ
เศรษฐกิจยุคดิจ�ทัล
6. จัดทำประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อสังคมออนไลนมากยิ่งข�้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและกิจกรรมอันเปนประโยชนใหแกสมาช�กและผู ใชบร�การ
7. เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อสรางความเขมแข็งในการใหบร�การขององคกรอยางมี
มาตรฐานดวยระบบดิจ�ทัล
8. สรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเร�ยนรูผานกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสอดรับกับภารกิจงาน
และความกาวหนาในสายอาช�พ
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งบการเงินปี 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของสมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น (สมาคม) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 งบรายได้และค่าใช้จา่ ย และงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ทุนสะสม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ �ำ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
●

●

●

●

●

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ �คัญซึ่งเป็น ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
ทำ � ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ที่ เ กี่ ยวกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ
ความสามารถของสมาคมในการดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูบ้ ริหารในเรือ่ งต่างๆทีส่ ำ�คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายทินกร  สีดาสมบูรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715
บริษัท พระอาทิตย์การสอบบัญชี จำ�กัด
1/15 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
2561

2560

3
4
5
6

7,079,722.05
322,062,267.12
12,121,856.74
1,635,696.56
342,899,542.47

23,028,471.45
256,213,293.08
10,797,169.17
1,715,111.34
291,754,045.04

7
14
8
9

25,500,000.00
2,200,000.00
5,808,763.22
2,679,386.17
91,219.58
36,279,368.97
379,178,911.44

40,754,000.00
5,200,000.00
13,865,139.27
4,054,864.98
90,219.58
63,964,223.83
355,718,268.87

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจำ�ที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ ………………………………………………….............เหรัญญิกสมาคม
    (นางสาวจิตรา     กุลวานิช)
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและทุนสะสม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
2561

2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าบริการรับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

10

5,373,411.69
2,636,487.55
10,658,238.32
3,895,249.98
22,563,387.54

568,252.18
2,674,437.63
10,188,903.75
2,703,571.65
16,135,165.21

22,410,815.54
2,100,200.00
24,511,015.54
47,074,403.08

21,119,191.34
1,576,800.00
22,695,991.34
38,831,156.55

332,104,508.36
379,178,911.44

316,887,112.32
355,718,268.87

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ ………………………………………………….............เหรัญญิกสมาคม
    (นางสาวจิตรา     กุลวานิช)
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
งบรายได้ และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   2561
หมายเหตุ

หน่วย : บาท
2561

2560

3,411,950.00
114,673,932.79
13,851,600.00
1,293,256.64
1,289,730.59
7,498,488.11
142,018,958.13

3,543,100.00
119,590,181.78
14,918,300.00
4,154,547.56
1,839,901.02
2,214,522.13
146,260,552.49

2,775,399.88
90,602,347.38

2,451,483.26
91,587,628.98

12,875,880.01
14,409,125.46
347,199.94
121,009,952.67

12,937,076.52
16,975,720.57
120,302.17
124,072,211.50

21,009,005.46
(3,418,376.46)
17,590,629.00

22,188,340.99
(3,321,694.87)
18,866,646.12

รายได้

รายได้ค่าสมัครและบำ�รุงสมาชิก
รายได้คา่ บริการออกเอกสารเกีย่ วกับเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากกิจกรรมอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในกองทุน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ต้นทุนการให้บริการออกเอกสารเกี่ยวกับเครื่องจักร
และวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ ………………………………………………….............เหรัญญิกสมาคม
    (นางสาวจิตรา     กุลวานิช)
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ทุนสะสมยกมาต้นปี
หัก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุน ต้นปี
ทุนสะสมคงเหลือ
รายได้สูง(ต่ำ�)กว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ปลายปี
ทุนสะสมยกไป

2561

2560

316,887,112.32
(1,411,439.80)
315,475,672.52
17,590,629.00
(961,793.16)
332,104,508.36

296,609,026.40
-   
296,609,026.40
18,866,646.12
1,411,439.80
316,887,112.32

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)
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สมาคมสโมสรนักลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
สมาคมสโมสรนักลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 เป็นศูนย์กลางให้นักลงทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน
1.2 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 ให้บริการและอำ�นวยความสะดวกต่อนักลงทุน
1.4 ให้บริการและรับปรึกษาด้านการลงทุน
1.5 ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะสำ�หรับบุคลากรในภาคธุรกิจและ
ผู้สนใจทั่วไป
1.6 ร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน
1.7 ส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม
1.8 ไม่ดำ�เนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ที่ตั้งสำ�นักงานเลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 12 และ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 และมีสำ�นักงานสาขา 6 แห่ง ดังต่อไปนี้
1 สำ�นักงานสาขาชลบุรี
2 สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่
3 สำ�นักงานสาขานครราชสีมา
4 สำ�นักงานสาขาสงขลา
5 สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
6 สำ�นักงานสาขาขอนแก่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สมาคมมียอดสมาชิกจำ�นวน 1,675 ราย และ 1,673 ราย ตามลำ�ดับ

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ ………………………………………………….............เหรัญญิกสมาคม
    (นางสาวจิตรา     กุลวานิช)
38

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
นโยบายการทำ�บัญชีที่สำ�คัญที่ีใช้ในการจัดทำ�งบการเงินมีดังต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการทีไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียต่อสาธารณะภายใต้
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 20/2554 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2554
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้น
รายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

2.3

เงินลงทุนชั่วคราว
2.3.1 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ� และตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
2.3.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.4

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผ่อื หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมี่อ
ลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 1 ปี

2.5

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทประจำ� พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ปี

2.6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
เครื่องใช้สำ�นักงาน
5
ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3-5
ปี
ยานพาหนะ
5
ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า
5
ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมสำ�หรับทรัพย์สินที่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือระหว่างติดตั้ง

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ ………………………………………………….............เหรัญญิกสมาคม
    (นางสาวจิตรา     กุลวานิช)
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2.7

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำ�หน่าย							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์คือ 5 ปี

2.8

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับ
ผู้ให้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งสมาคมได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ยกเว้น
กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สมาคมบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้น
ของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่าย ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่า คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคำ�นวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย

2.9

ประมาณการหนี้สิน
สมาคมจะประมาณการหนี้สินซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำ�ไว้ อันเป็น ผล
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำ�ระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้สมาคมต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำ�นวนที่ต้องจ่าย
สมาคมมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายแรงงานในการจ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานที่ทำ �งานจนครบเกษียณอายุโดย
ภาระหนี้สินดังกล่าวมีจำ�นวนสูงสุดไม่เกินเงินเดือนๆสุดท้าย 10 เดือน โดยพนักงานจะได้รับ ณ วันที่เกษียณอายุ
สมาคมได้ทำ�การประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

2.10 การรับรู้รายได้
รายได้ค่าสมัครและบำ�รุงสมาชิก รับรู้เป็นรายได้ของแต่ละปี สำ�หรับค่าบำ�รุงสมาชิกที่รับล่วงหน้า บันทึกเป็นหนี้สิน
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ รายได้จากการจำ�หน่ายหนังสือ รับรู้เป็นรายได้เมื่อ
ส่งมอบ ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น								
สมาคมรับรู้เงินเดือนค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)
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(ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ 						
สมาคมและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่สมาคมสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากทรัพย์สินของสมาคม
เงินที่สมาคมจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ		
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 						
สมาคมมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งสมาคม
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
สมาคมคำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยการประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ
ของฝ่ายบริหาร
สมาคมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 ซึ่ง
เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดย
การบันทึกปรับกับทุนสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

2.12 นโยบายการบัญชีที่ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำ�หนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวน
สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้ง
การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบัญชี
มีดังนี้
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย							
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจประมาณการ และสมมติฐานในการกำ�หนดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และมูลค่าซากของสินทรัพย์
-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
2561

เงินสด
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
รวม

2560

172,366.31
302,605.91
6,604,749.83
7,079,722.05

164,719.31
287,198.06
22,576,554.08
23,028,471.45

4. เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : บาท

เงินฝากประจำ�ธนาคาร
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

4.1
4.2

2561

2560

20,000.00
322,042,267.12
-  
322,062,267.12

9,516,149.69
226,407,943.39
20,289,200.00
256,213,293.08

  4.1 เงินฝากประจำ�ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คือเงินฝากประจำ�ระยะเวลา 3 - 12 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.500
ต่อปี และร้อยละ 1.500 - 1.750 ต่อปีตามลำ�ดับ
  4.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นการลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุนทีล่ งทุนในตราสาร
ทางการเงิน และตราสารหนี้

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)
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42

รายงานประจำ�ปี 2561 I สมาคมสโมสรนักลงทุน

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 							
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระได้ดังนี้
หน่วย : บาท
2561

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวม

2560

9,328,193.38
2,385,355.10
26,267.37
9,876.67
11,749,692.52
372,164.22
12,121,856.74

9,596,065.82
1,079,116.26
29,188.18
1,721.63
10,706,091.89
91,077.28
10,797,169.17

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
2561

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
รวม

941,392.25
259,137.46
353,364.49
81,802.36
1,635,696.56

2560

958,572.37
147,606.02
478,848.42
130,084.53
1,715,111.34

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
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7. เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : บาท
2561

เงินฝากประจำ� 13 - 60 เดือน
พันธบัตรรัฐบาล 36 - 72 เดือน
หุ้นกู้ 36 - 60 เดือน
รวม

6,500,000.00
5,000,000.00
14,000,000.00
25,500,000.00

2560

15,754,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
40,754,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บัญชีเงินฝากประจำ�ระยะเวลา 13-60 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลมีอตั ราดอกเบีย้
คงที่กับปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.60 - 4.00 ต่อปี และร้อยละ 3.00 - 3.80 ต่อปีตามลำ�ดับ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
3.00 - 4.35 ต่อปีในปี 2561และร้อยละ 3.25 - 4.70 ต่อปีในปี 2560

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
   (นายจักรมณฑ์     ผาสุกวนิช)
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หน่วย : บาท
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์ที่เช่า

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 19,773,808.18
เพิ่มขึ้น

112,303.18

78,302,911.19
64,166.36

ลดลง
33,900.00 13,534,120.41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 19,852,211.36 64,832,957.14

2,714,316.46 21,663,976.15
-

-

122,455,011.98
176,469.54

2,714,316.46 21,663,976.15

13,568,020.41
109,063,461.11

2,692,900.58 16,066,310.43

108,589,872.71

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 16,568,442.36
เพิ่มขึ้น

1,879,018.22

73,262,219.34
1,849,421.89

ลดลง
33,899.00 12,089,354.61
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 18,413,561.58 63,022,286.62

5,481.10

3,054,157.58

6,788,078.79

2,698,381.68 19,120,468.01

12,123,253.61
103,254,697.89

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,438,649.78

1,810,670.52

15,934.78

2,543,508.14

5,808,763.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,205,365.82

5,040,691.85

21,415.88

5,597,665.72

13,865,139.27

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ปี 2561

6,788,078.79

ปี 2560

7,324,946.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมมีสินทรัพย์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าว มีจ�ำ นวนเงิน 79,703,357.78 บาท และจำ�นวน 85,389,136.93 บาท
ในปี 2560

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หน่วย : บาท
2561

ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน ยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รวม
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสะสม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2560

42,564,842.45
476,400.00
-  
43,041,242.45
38,509,977.47
1,851,878.81
-  
40,361,856.28
2,679,386.17

41,783,842.45
781,000.00
-  
42,564,842.45
36,040,712.50
2,469,264.97
-  
38,509,977.47
4,054,864.98

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกำ�หนด
เจ้าหนี้อื่น
รวม

603,040.86
569,364.06
173,838.00
768,673.33
1,780,333.73
3,895,249.98

2560

548,012.10
635,882.48
188,420.00
700,400.40
630,856.67
2,703,571.65

ลงชื่อ ………………………………………………….............นายกสมาคม
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11. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ							
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยเมือ่ ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : บาท
2561

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
จ่ายชดเชยในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

2560

21,119,191.34
2,184,882.20
(893,258.00)
22,410,815.54

19,988,932.05
1,909,525.29
(779,266.00)
21,119,191.34

12. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น							
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือรายได้จากค่าบำ�รุงสมาชิกรับล่วงหน้าที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
13. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ							
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการและ
ค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2561

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ทำ�การ
วัสดุสิ้นเปลืองสำ�นักงาน

62,672,603.90
8,639,957.60
3,263,135.51
7,341,612.00
2,264,482.22

2560

63,457,683.12
9,794,211.01
5,618,535.36
7,308,696.00
2,130,713.52

14. หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร							
ในปี 2561 และ 2560 สมาคมมีภาระเกี่ยวกับการค้ำ�ประกันกับธนาคารเพื่อค้ำ�ประกันสัญญาเช่าที่ทำ�การของสมาคม
เป็นจำ�นวนเงิน 2,200,000 บาท และ 5,200,000 บาทในปี 2560
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สำนักงานใหญ สมาคมสโมสรนักลงทุน และสำนักงานสาขาภูมิภาค
สำนักงานใหญ สมาคมสโมสรนักลงทุน
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น 12,16 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท (66) 0 2936 1429
โทรสาร (66) 0 2936 1441-2
เว็บไซต: http://www.ic.or.th อีเมล: callcenter@ic.or.th

ถนน

สำนักงานสาขาจังหวัดเช�ยงใหม

สำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมา

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
หองที่ 108 อาคารแอรพอรต บิซ�เนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา
อำเภอเมืองเช�ยงใหม จังหวัดเช�ยงใหม 50100
โทรศัพท (66) 053 203403
โทรสาร (66) 053 203411
อีเมล : ic-chmai@ic.or.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
เลขที่ 2112/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท (66) 044 213515, (66) 044 352124
โทรสาร (66) 044 351172
อีเมล : ic-korat@ic.or.th

สำนักงานสาขาจังหวัดขอนแกน

สำนักงานสาขาจังหวัดชลบุร�

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
เลขที่ 177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท (66) 043 270886
โทรสาร (66) 043 270887
อีเมล : ic-khonkaen@ic.or.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
เลขที่ 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ถนนสุขุมว�ท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศร�ราชา
จังหวัดชลบุร� 20230
โทรศัพท (66) 038 404040, (66) 038 404042,
(66) 038 404051
โทรสาร (66) 038 493701, 038 493702
อีเมล : ic-chonb@ic.or.th

สำนักงานสาขาจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาขาจังหวัดสุราษฎรธานี

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
อาคารไชยยงค ชั้น 5 เลขที่ 7, 9, 11, 13, 15
ถนนจ�ติอุทิศ 1 ตำบลหาดใหญ
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท (66) 074 248021
โทรสาร (66) 074 248021, (66) 074 347160
อีเมล : ic-songk@ic.or.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
เลขที่ 49/21-22 หมูที่ 2 ถนนศร�ว�ชัย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท (66) 077 284637, (66) 077 284638
โทรสาร (66) 077 284638
อีเมล : ic-surat@ic.or.th
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เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด ที ชั้น 12, 16 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 66 (0) 2936 1429
โทรสาร : 66 (0) 2936 1441-2
Website : http://www.ic.or.th
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