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สารจากนายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
ป 2560 เปนปสำคัญของสมาคมสโมสรนักลงทุน ในดาน

การพัฒนาระบบงานบริการใหสอดรับกับแนวทางในการพัฒนา
Digital Economy ของประเทศ โดยเนนการพัฒนางานบริการ
แบบออนไลน และการพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย
ดวยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช ใหสอดคลองกับ
บริบทของสมาคม
สมาคมไดมงุ พัฒนาและเปดใหบริการงานสิทธิและประโยชน
ดานวัตถุดบิ ระบบใหม หรือทีเ่ รียกวา RMTS - R2 เพ�อใหการใชงาน
ระบบมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคต อีกทั้งไดพัฒนาระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบใหเปนแบบ
ไรเอกสาร (Paperless) และพรอมเปดใหบริการในป 2561
ควบคูไ ปกับการพัฒนาระบบงานบัญชีวตั ถุดบิ และสูตรการผลิต
ใหสามารถบริการแบบออนไลนได ในอนาคต นอกจากนี้ยังได
จัดทำโครงสรางพืน้ ฐานระบบสารสนเทศไปสู Cloud Computing
เพ�อใหการดำเนินงานมีเสถียรภาพสูง ควบคูไปกับการพัฒนา
ระบบคุณภาพภายใตมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ซึง่ เปนมาตรฐาน
งานบริการดาน IT สำหรับองคกรในโลกยุคดิจิทัล
ดานการพัฒนากิจกรรมเสริมศักยภาพองคกร สมาคมได
เปดใหบริการระบบสมัครหลักสูตรฝกอบรมออนไลน เพ�ออำนวย
ความสะดวก ลดเวลาและขั้นตอนในการสมัครเขารวมกิจกรรม
ฝกอบรมกับสมาคม อีกทั้งยังไดพัฒนาหลักสูตรใหมที่เกี่ยวเน�อง
กับการสงเสริมการลงทุนอยางครบรอบดาน นอกจากนี้ยังไดจัด
กิจกรรมใหความรูเพ�อเตรียมความพรอมงานสิทธิและประโยชน
ดานเคร�องจักรและวัตถุดิบอยางตอเน�อง

สำหรับในป 2560 เปนปทส่ี มาคมเปดใหบริการครบ 24 ป
และกำลังกาวสูป ท ่ี 25 ในป 2561 สมาคมยังคงมุง มัน่ ใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ�ออำนวย
ความสะดวกใหแกสมาชิกและผู ใชบริการ ดังที่ได ใหคำมั่นไว
ตั้งแตวันแรกของการกอตั้งสมาคม และดวยความมุงมั่นตั้งใจ
ในการพัฒนาองคกร เพ�อเปนรากฐานสำคัญในการสงเสริม
การลงทุนของประเทศ ทำใหวันนี้สมาคมไดพัฒนาระบบการ
ใหบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ และเช�อมั่น
ไดดวยระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน โปรงใสในการทำงาน
ภายใตธรรมาภิบาลทีด่ ี และพรอมทีจ่ ะกาวตอไปเคียงคูก บั สมาชิก
และผู ใชบริการอยางไมหยุดยั้ง
ในนามคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน ขอขอบคุณ
สมาชิกและผู ใชบริการที่ใหการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของสมาคมดวยดีเสมอมา รวมถึง ผูบริหาร พนักงาน
และผูเ กีย่ วของทุกทาน ทีต่ ง้ั ใจและทุม เทในการทำงานจนสามารถ
สรางความเช�อมัน่ และพึงพอใจไดอยางสูงสุด และหวังเปนอยางยิง่
วาจะไดรับการสนับสนุนเชนนี้อยางตอเน�องตลอดไป สมาคมจะ
มุงมั่นพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพภายใตธรรมาภิบาล
ที่ดี เพ�ออำนวยความสะดวก และเอื้อประโยชน ในทุกดานของ
กิจการทานสูความสำเร็จอยางยั่งยืนตอไป

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน

สมาคมสโมสรนักลงทุน 03

คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
(วาระป 2559-2561)

นายจักกชัย พานิชพัฒน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

04 รายงานประจำป 2560

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน

นายไพโรจน โสมภูติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสุรพร สิมะกุลธร
อุปนายก

นางชุตาภรณ ลัมพสาระ
อุปนายก

นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ
อุปนายก

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

นางอัญชลี ชาลีจันทร
กรรมการ

นายรังสรรค วงศวองชู
กรรมการ

นายธวัช ยุววิทยา
กรรมการและปฏิคม

นายศาณินทร ตริยานนท
กรรมการและประชาสัมพันธ

นางสุวรีย พัฒนวิทยากุล
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวจิตรา กุลวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นางภัทรชนก กรกมลพฤกษ
กรรมการและเลขานุการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน 05

โครงสรางองคกร

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

แผนกสวนงานผูจัดการ

หนวยงาน ISO

ฝายบริการเครื1องจักรและวัตถุดิบ

ฝายบริการสมาชิกและนักลงทุน

แผนกบริการฐานขอมูล

แผนกบริการสั่งปลอยเครื1องจักร

แผนกลูกคาสัมพันธและสื1อสารองคกร

แผนกบริการสั่งปลอยวัตถุดิบ

สำนักงานสาขาภูมิภาค
(6 สาขา)

แผนกฝกอบรมและบริการนักลงทุน

แผนกบริการตัดบัญชีวัตถุดิบ
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คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน

คณะอนุกรรมการ
สารสนเทศ

ผูจัดการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน

แผนก Counter Service
และ Call Center

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายบุคคลและบริหารสำนักงาน

แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ

แผนกบัญชี

แผนกบุคคล

แผนกบริการเทคโนโลยี

แผนกการเงิน

แผนกบริหารสำนักงาน

สมาคมสโมสรนักลงทุน 07

บทนำ
สมาคมสโมสรนักลงทุน กอตัง้ ขึน้ เม�อป พ.ศ. 2536 โดย
มีวัตถุประสงคเพ�อเปนศูนยกลางสำหรับนักลงทุนไดพบปะ
แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารดานการลงทุน พรอมใหบริการและ
อำนวยความสะดวกแกนักลงทุนทั้งชาวไทยและตางประเทศ

Easy
Saved
Trusty

สมาคมมุง มัน่ พัฒนาคุณภาพ ดวยการนำระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช ในการพัฒนาระบบงานบริการใหมีความสะดวก
รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพ�อสนองตอบความ
ตองการของผู ใชบริการที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันสมาคมใหบริการงาน
สิทธิและประโยชนสำหรับเคร�องจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือ Electronic Machine Tracking System (eMT Online)
ควบคูกับการใหบริการงานสิทธิและประโยชนสำหรับวัตถุดิบ
หรือ Raw Materials Tracking System (RMTS) และไดพฒ
ั นา
ระบบงานสั่งปลอยวัตถุดิบเปนแบบไรเอกสาร (Paperless)
รองรับการเช�อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับกรมศุลกากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผู ใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ลดภาระคาใชจาย และลดการใชเอกสารไดอยางมีประสิทธิผล
รวมทัง้ สรางความเช�อมัน่ ดวยระบบการตรวจสอบดานงานบริการ
วัตถุดิบ ดานระบบสารสนเทศ และดานการเงิน ที่มีมาตรฐาน
โปรงใส ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี
การฝกอบรมและสัมมนาสำหรับนักลงทุนและผูส นใจทัว่ ไป
สมาคมเนนการจัดอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี าร
ดำเนินงานสำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน รวมทั้ง
ไดเพิ่มการจัดฝกอบรมในหลักสูตรอ�น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจและการพัฒนาองคกร อาทิ หลักสูตรดานการ
บริหารจัดการ การบริหารการผลิต การบริการ และการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ
สมาคมไดเปดใหบริการ IC Counter Service แบบ
ครบวงจร เพ�ออำนวยความสะดวกแกผู ไดรับการสงเสริม
การลงทุนในการย�นขอใชสทิ ธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน อาทิ สิทธิประโยชน ในการยกเวนอากรขาเขา
สำหรับเคร�องจักรและวัตถุดิบ การขออนุญาตนำชางฝมือ
ผูช ำนาญการตางชาติเขามาปฏิบตั งิ านในประเทศ โดย Counter
Service เปนอีกหนึ่งบริการทางเลือกที่สามารถดำเนินงานแทน
บริษัทไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม
บริการ IC Call Center ศูนยบริการตอบคำถามเกี่ยวกับ
งานบริการตาง ๆ ของสมาคม เปนชองทางในการติดตอระหวาง
ผู ใชบริการกับสมาคมใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถให
ขอมูลขาวสารและคำแนะนำแกผู ใชบริการเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ใชระบบงานตาง ๆ

08 รายงานประจำป 2560

ป 2560 สมาคมไดพัฒนาและใหบริการงานสิทธิและ

ประโยชนดานวัตถุดิบระบบใหม ที่เรียกวา RMTS - R2 ซึ่งเปน
ระบบงานทีม่ เี สถียรภาพสูง บริการไดรวดเร็ว รองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีตอ ยอดในอนาคต และเพ�อใหการดำเนินงานสารสนเทศ
ตอบสนองความตองการของผู ใชบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดอยางมั่นคง สมาคมจึงไดจัดทำโครงสรางพื้นฐานระบบ
สารสนเทศไปสู Cloud Computing ซึ่งเปนการบริหารระบบ
สารสนเทศ ใหมีความปลอดภัย เปนมาตรฐานสากล และมี
เสถียรภาพสูงยิ่งขื้น

ในป 2561 สมาคมจะเปดใหบริการระบบงานตัดบัญชีวตั ถุดบิ
แบบไรเอกสาร (Paperless) สำหรับระบบงานบัญชีวตั ถุดบิ และ
สูตรการผลิตออนไลน ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาและจะเปดให
บริการในลำดับตอไป
ดานบริการฝกอบรมและสัมมนา สมาคมไดเปดใหบริการ
ระบบสมัครฝกอบรมออนไลนผานทางเว็บไซตของสมาคม เพ�อ
อำนวยความสะดวกในการคนหาหลักสูตร เพิ่มความรวดเร็ว
ในการสมัครเขารวมฝกอบรม ลดขั้นตอนและลดการใชเอกสาร

นอกจากนั้น สมาคมไดดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาใน
เขตภูมิภาคอยางตอเน�อง ไดแก จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา
เชียงใหม และสงขลา เพ�อขยายฐานความรู ความเขาใจดาน
ระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับเคร�องจักรและวัตถุดิบ
ใหผู ใชบริการสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
สมาคมไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
และพัฒนากระบวนการทำงานอยางตอเน�อง เพ�อยกระดับจาก
ISO 9001:2008 สู ISO 9001:2015 ในป 2561 และจะพัฒนา
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 20000 ซึ่งเปนมาตรฐานงานบริการ
ดาน IT ตอไป
ปจจุบัน สมาคมสโมสรนักลงทุนได ใหบริการครอบคลุม
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ผานสำนักงานสาขา 6 แหง ไดแก
ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน สงขลา และสุราษฎรธานี
ในป 2560 สมาคมมีจำนวนสมาชิก 1,600 ราย และผู ใชบริการ
ผานระบบ RMTS และระบบ eMT Online มากกวา 4,600 ราย
ทั่วประเทศ
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ผลงานเดน ป 2560
สมาคมไดพัฒนาระบบงานบริการใหครอบคลุมทุกสวนงาน ดังนี้

01

พัฒนาการใหบริการระบบ RMTS - R2 สงผลใหระบบ
งานสิทธิและประโยชนสำหรับวัตถุดบิ มีเสถียรภาพสูงขึน้
เพ�อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีตอยอดในอนาคต

02

บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศของสมาคม
ใหสามารถบริการได 24 ชั่วโมง

03

พัฒนาระบบเช�อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากร
แบบ B2G (Business to Government)
เพ�อเช�อมโยงการทำงานดานสงเสริมการ
ลงทุนและงานดานศุลกากร ผานระบบการ
เช�อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
(National Single Window) เพ�อเปน
ทางเลือกแกผูประกอบการ

04

ใหบริการระบบสมัครฝกอบรมออนไลน (TrainingRegist Online) ผานหนาเว็บไซตของสมาคม

05

มีระบบแผนการใหบริการอยางตอเน�อง (Business
Continuity Plan : BCP) ในสวนแผนการบริหาร
เหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DRP) กรณี
หากเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบตอระบบงานสิทธิและ
ประโยชนสำหรับเคร�องจักรและวัตถุดิบ เพ�อสรางความ
เช�อมั่นใหแกผู ใชบริการ
10 รายงานประจำป 2560

มูลคาการนำเขาเครื1องจักรและวัตถุดิบ และมูลคาการสงออกสินคาทั้งประเทศ
ภายใตการสงเสริมการลงทุน

1,348,313

17%

1,337,973

17%

1,415,938

16%

6,554,712

83%

6,627,715

83%

7,364,953

84%

(หนวย : ลานบาท)

10,000,000
9,000,000

กราฟ มูลคาการนำเขาเครื1องจักร
และวัตถุดิบ แยกตามการใชสิทธิและ
ประโยชนสงเสริมการลงทุนของ
บีโอไอ และมูลคารวมทั้งประเทศ
ป 2558-2560

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000

สิทธิ BOI

4,000,000

ไมใชสิทธิ BOI

3,000,000
2,000,000
1,000,000

2558

(หนวย : ลานบาท)

2559

2560

3,003,454

30%

3,348,301

32%

3,431,769

31%

6,875,574

70%

7,063,658

68%

7,493,372

69%

12,000,000

กราฟ มูลคาการสงออกสินคา แยก
ตามการใชสิทธิและประโยชนสงเสริม
การลงทุนของบีโอไอ และมูลคารวม
ทั้งประเทศ ป 2558-2560

10,000,000
8,000,000

สิทธิ BOI

6,000,000

ไมใชสิทธิ BOI

4,000,000
2,000,000

2558

2559

2560
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ผลการดำเนินงาน
ดานระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับ
เครื1องจักรและวัตถุดิบ
ระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับเครือ1 งจักร
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine Tracking System : eMT Online)

eMT

สมาคมใหบริการดานสิทธิและประโยชนแกผูประกอบการ
และนักลงทุนที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยสมาคมใหบริการงาน
สิทธิและประโยชนสำหรับเคร�องจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine Tracking System: eMT Online)
ใหผูประกอบการนำไปดำเนินงานตามขั้นตอนของกรมศุลกากร
ตอไป

Online

1

กราฟ

จำนวนผูใชบริการงาน eMT Online ทั้งหมดผานสมาคม ป 2558-2560
1,963

3,000

2,251

2,987

14.67 %

32.70 %

2559

2560

2,000

กราฟ

2558

2

(หนวย : บริษัท)

จำนวนใบกำกับสินคาในการนำเขาเครื1องจักรผานสมาคม ป 2558-2560

135,000

131,213

131,397

130,363

0.14 %

0.79 %

2559

2560

130,000
2558
12 รายงานประจำป 2560

(หนวย : ฉบับ)

กราฟ

3

จำนวนใบกำกับสินคาในการสงคืนและสงซอมเครื1องจักรผานสมาคม ป 2558-2560
11,982

12,000

11,255

10,954

6.46 %

2.75 %

2559

2560

10,000
2558

(หนวย : ฉบับ)

ระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับวัตถุดิบ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Raw Materials Tracking System: RMTS)

สมาคมไดพัฒนาและใหบริการงานสิทธิและประโยชน
ดานวัตถุดิบระบบใหม (RMTS - R2) ซึ่งเปนระบบงานที่มี
เสถียรภาพสูง สามารถใหบริการไดรวดเร็ว โดยบริการสัง่ ปลอย
วัตถุดบิ ดำเนินการแลวเสร็จภายใน 3 ชัว่ โมง และบริการตัดบัญชี
วัตถุดิบดำเนินการแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันรับคำรอง

RMTS
Online

ป 2560 สมาคมใหบริการระบบงานสิทธิและประโยชน
สำหรับวัตถุดบิ ผานระบบ RMTS โดยมีผู ใชบริการ จำนวนทัง้ สิน้
2,974 บริษัท

กราฟ

4

จำนวนผูใชบริการระบบ RMTS ทั้งหมดผานสมาคม ป 2558-2560
2,346

3,000

2,489

2,974

6.10 %

19.49 %

2559

2560

2,000
2558

(หนวย : บริษัท)
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กราฟ

5

จำนวนผูใชบริการระบบ RMTS แยกตามพื้นที่ใหบริการ ป 2558-2560 (หนวย : บริษัท)
2558

1,513 1,597 1,920 671 725 863

58 60

76

53

57 63

30

31 34

2559
14 13

10

2560
7

6

8

2,000
1,500
1,000
500

กรุงเทพฯ

กราฟ

ชลบุรี

นครราชสีมา

เชียงใหม

6

สงขลา

ขอนแกน

สุราษฎรธานี

จำนวนใบกำกับสินคาในการนำเขาวัตถุดิบผานสมาคม ป 2558-2560
916,251

1,500,000

1,197,968

1,371,670

30.75 %

14.50 %

2559

2560

1,000,000

กราฟ

2558

7

(หนวย: ฉบับ)

จำนวนใบขนสินคาขาออกตัดบัญชีผานสมาคม ป 2558-2560
1,018,301

1,500,000

1,056,664

1,434,364

3.77 %

35.74 %

2559

2560

1,000,000
2558
14 รายงานประจำป 2560

(หนวย: ฉบับ)

IC Counter Service อีกหนึ่งบริการเพื1ออำนวยความ
สะดวกแกผูประกอบการที่ ไดรับสงเสริมการลงทุน แตยังไมมี
บุคลากรพรอมที่จะปฏิบัติงานดานสิทธิประโยชน ในการยกเวน
อากรขาเขาสำหรับเครื1องจักรและวัตถุดิบ สิทธิประโยชน ในการ
ขออนุญาตนำชางฝมือผูชำนาญการตางชาติเขามาปฏิบัติงาน
ในประเทศ (e-Expert) ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับงานดานการสงเสริมการลงทุน IC Counter
Service จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ ใหบริการ ดวยบุคลากรที่มี
ความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความคลองตัวในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการจัดทำเอกสารตาง ๆ
สำหรับดำเนินงานแทนบริษัทได

Investor

เปนศูนยบริการขอมูลขาวสาร และตอบคำถามงานบริการดานตาง ๆ
ของสมาคมอยางครบวงจร

CALL
CENTER

บริการดวยใจ
ใสใจทุกคำถาม
ติดตอผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติหมายเลข

0 2936 1429 ตอ 700
เปดใหบริการทุกวันทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.00 น. หรือ

e-mail : callcenter@ic.or.th
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ดานกิจกรรมสมาชิก
สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุนจะไดรบั สิทธิประโยชนตา ง ๆ
ไดแก การรับขอมูลขาวสารเปนประจำ อาทิ จดหมายขาวรายเดือน
ICN (IC e-Newsletter) วารสารสงเสริมการลงทุน (BOI
e-Journal) วารสาร Thailand Investment Review ประกาศ
กฎระเบียบ ขอบังคับใหมของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน และปฏิทนิ การฝกอบรมสัมมนา

ตลอดจนการไดรับสิทธิเขารวมกิจกรรมสมาชิก ไดแก
เขารวมฟงบรรยายพิเศษฟรี รับสวนลด 10-20% ในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
การฝกอบรมและสัมมนา

• จำนวนสมาชิก ป 2558 - 2560
1,725

1,738

1,673

1%

4%

2,000
1,500
2558

1,000

2559
2560

2558

2559

2560

(หนวย : ราย)

• ประเภทอายุสมาชิก ป 2558 - 2560
623

581

591

7%

2%

297

342

328

15%

4%

600
400
2558

200

2559
2560

3 ป
16 รายงานประจำป 2560

5 ป

(หนวย : ราย)

กิจกรรมเดน ป 2560Cloud
Computing
กิจกรรมสำหรับสมาชิกและผูใชบริการ

Growing
Online
Together
จัดกิจกรรมสัมมนาหัวขอ “Growing Online Together
กาวสูร ะบบงานวัตถุดบิ ยุคดิจทิ ลั 4.0” เพ�อใหขอ มูลขาวสาร
การพัฒนาระบบงานวัตถุดิบ สูการเปลี่ยนแปลงแบบ
ไรเอกสาร (Paperless) อยางครบวงจรในอนาคตไดอยาง
ถูกตอง โดยมีผูเขารวมงานมากกวา 1,800 ราย จัดขึ้น
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และในสวน
ภูมิภาค ไดแก จังหวัดชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และ
สงขลา

กิจกรรมบรรยายพิเศษ

(ฟรีสำหรับสมาชิก)

จัดการอบรมสัมมนาพิเศษฟรีสำหรับสมาชิก โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ในหลักสูตรตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีหัวขอและ
หลักสูตรตาง ๆ ไดแก
• การวางแผนงานการขาย
• การรับฟงเสียงของลูกคา ดวยการประเมินความพึงพอใจ
• The End of Human Error
• ธุรกิจ B2B กับโอกาสทางการตลาด
• Brand and Communications
นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับ
สมาชิกในจังหวัดชลบุรี เพ�อใหความรูด า นการบริหารการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยไดจัดหลักสูตรยกระดับความ
ปลอดภัยในโรงงาน กรณีศกึ ษา บริษทั ฮอนดา ออโต โมบิล
จำกัด โดยมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมงานเปนจำนวนมาก
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กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเยีย่ มชมสถานประกอบการทีป่ ระสบความสำเร็จ และมีการบริหารจัดการ
ที่ดี โดยมีองคกรที่เขาศึกษาและเยี่ยมชม ไดแก

บริษัท อายิโนะโมะโตะ จำกัด
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Business Forum

1. รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัดสัมมนาในงาน “SUBCON THAILAND 2017” หัวขอ

“Showroom Showcase Kaizen Style Honda”
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค

2. รวมกับ บริษทั รีด้ เทรดเด็กซ จำกัด จัดสัมมนาในงาน
“Manufacturing Expo 2017” หัวขอ “IE.Techniques for
Sustainable Productivity” และในงาน “METALEX 2017”
หัวขอ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการจัดการความรู”
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค

18 รายงานประจำป 2560

จัดงานสัมมนาทางวิชาการโดยรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) และพันธมิตร ดังนี้

กิจกรรม Open House

จัดกิจกรรม Open House เปดบานตอนรับผูไดรบั สงเสริม
การลงทุนรายใหม จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ทั้งนี้เพ�อใหผูไดรับสงเสริมการลงทุนรายใหมสามารถ
ดำเนินงานตาง ๆ ภายหลังไดรับสงเสริมการลงทุนแลวได
อยางถูกตอง อีกทั้งยังเพ�อเปนการประชาสัมพันธงานบริการ
ในดานตาง ๆ ของสมาคม อาทิ ระบบงานสิทธิและประโยชน
สำหรับเคร�อิ งจักรและวัตถุดบิ งานบริการ Counter Service &
Call Center และงานบริการสมาชิกและนักลงทุน ทัง้ นีย้ งั ไดนำ
คณะผูเขารวมกิจกรรมเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการทำงานของ
สมาคมอยางใกลชิด

OPEN HOUSE
ดานบริการฝกอบรมและสัมมนา
ในป 2560 สมาคมไดเปดใหบริการฝกอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ ดังนี้
บริการ Public Training มีผูเขารับการฝกอบรม
จำนวน 4,473 ทาน จากทัง้ หมด 49 หลักสูตร 159 ครัง้ โดยมี
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับงานสงเสริมการลงทุน 9 หลักสูตร 48 ครัง้
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสมาคม 4 หลักสูตร
27 ครั้ง และหลักสูตร ทั่วไป 36 หลักสูตร 84 ครั้ง อาทิ
• พิกัดอัตราศุลกากรฮาร โมไนซอาเซียน ฉบับป 2017
• INCOTERMS®2010 ขอบังคับทางการคาระหวาง
ประเทศ
• เตือนภัย VAT หากจะคาขายกับ Free Zone
• การตรวจสอบเอกสารนำเขา-สงออกระบบ Paperless
ของกรมสรรพากร
• เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหนางาน
จัดฝกอบรมหลักสูตรการจัดซือ้ โลจิสติกส และซัพพลายเชน
รวมกับ บริษทั อัลฟา แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จำกัด จำนวน
14 หลักสูตร 40 ครั้ง อาทิ
• เทคนิคการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ
• หลักเกณฑสำคัญในการนำเขา-สงออก
• การบริหารจัดการซัพพลายเออรและประเมินผลงาน

บริการ In-house Training สมาคมไดรบั ความไววางใจ
จากองคกรตาง ๆ ในการจัดหลักสูตรฝกอบรม In-house Training
ไดแก
• บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
• บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
• บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ชลบุรี จำกัด
โดยมีหลักสูตรดานการสงเสริมการลงทุน และการดำเนิน
ธุรกิจ อาทิ
• วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนสำหรับกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประเภท IPO และ ITC
• ขอควรรูเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
• วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเคร�องจักรและอุปกรณสำหรับกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
• วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจำเปนสำหรับกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
• วิธีขอเปดดำเนินการสำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
• การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน
• สิทธิประโยชน BOI ใชอยางไรใหถูกตอง
• INCOTERMS®2010 ขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ
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ดานบริการนักลงทุน

ในป 2560 สมาคมสโมสรนักลงทุนได ใหการตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากหน�วยงานดานการสงเสริมการลงทุน
ของกลุมประเทศ CLMV อันประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และ เวียดนาม เพ�อศึกษากระบวนการดำเนินงาน
ดานการสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย โดยคณะศึกษาดูงาน
กลุม CLMV ไดเขาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสมาคม พรอม
รับชมวีดิทัศนแนะนำองคกรและรับฟงการบรรยายถึงแนวทาง
ในการดำเนินงาน อาทิ ระบบงาน RMTS ระบบงาน eMT
Online ตลอดจนเยีย่ มชมกระบวนการทำงานในแตละหน�วยงาน
ของสมาคม โดยมีนกั วิชาการสงเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และผูบ ริหาร
สมาคมสโมสรนักลงทุน รวมใหขอมูลความรูและตอบขอซักถาม
จากคณะเยี่ยมชมอยางใกลชิดและเปนกันเอง

โครงการผูบริหารสมาคมเยี่ยมเยือนสำนักงานสาขาภูมิภาค
คณะผู  บ ริ ห ารสมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น เยี ่ ย มเยื อ น
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนและสำนักงานสาขาภูมิภาค เพ�อพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเช�อมสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
2 หน�วยงาน อีกทั้งสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหแก
พนักงานในสาขาภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังไดจดั ประชุมเพ�อรับทราบ
ความตองการและปญหาตาง ๆ ของผู ใชบริการอยางใกลชิด
ตลอดจนเขาชมสถานประกอบการ เพ�อศึกษาวิธกี ารทำงานของ
แตละองคกร และนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาใหตรงตาม
ความตองการของผู ใชบริการ ประกอบดวย
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) และ
สำนักงานสาขา จ.นครราชสีมา พรอมศึกษาดูงาน
บริ ษ ั ท เจวี ซ ี เ คนวู ด ออฟติ ค ั ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จำกัด,
บริษทั ศิรวิ ทิ ย-สแตนเลย จำกัด, บริษทั โคราชมัตซึชติ ะ
จำกัด และ บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด
• ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน) และ
สำนักงานสาขา จ.ขอนแกน พรอมศึกษาดูงาน บริษัท
คารเปท เมกเกอร ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท
พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• เยี่ยมชมธุรกิจและฐานการผลิต บริษัท แพนดอรา
โพรดักชั่น จำกัด
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โครงการกิจกรรมเพื1อสังคม

สมาคมสโมสรนักลงทุนเล็งเห็นความสำคัญถึงความเปนอยู
ของชุมชนและสังคมในพื้นที่หางไกล ทั้งดานการสาธารณสุข
การศึกษา และความมัน่ คงปลอดภัยตามแนวเขตพืน้ ทีช่ ายแดน
โดยรวมมอบเงินบริจาคใหกับ 12 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ตลอดจนมอบเงินสนับสนุนดานการศึกษาใหกับ 2 โรงเรียน
1 ศูนยการศึกษาอิสลาม และสนับสนุนงบประมาณดานการทหาร
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนจำนวนเงิน 12 ลานบาท
เพ�อสนับสนุนกิจกรรมอันจะสรางประโยชนสูงสุดแกสังคมไทย
ดังนี้
สนับสนุนดานการสาธารณสุข
ภาคกลาง
• โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
• โรงพยาบาลจุฬาภรณเพ�อโครงการเฉลิมพระเกียรติ
90 พรรษา กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก
• โรงพยาบาลแหลมฉบัง กองทุนสนับสนุนอาคารอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉิน จังหวัดชลบุรี
• โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กองทุนหลวงพอกัณหา
เพ�อสมทบทุนสรางอาคารสมเด็จพระเทพฯ จังหวัด
นครราชสีมา
• โรงพยาบาลขอนแกน กองทุนพัฒนาศูนยหัวใจ จังหวัด
ขอนแกน
ภาคเหนือ
• โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม
• โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ภาคใต
• โรงพยาบาลหาดใหญ (เพ�อซือ้ ครุภณ
ั ฑทางการแพทย)
จังหวัดสงขลา
• โรงพยาบาลสุราษฏรธานี (เพ�อซือ้ ครุภณ
ั ฑทางการแพทย)
จังหวัดสุราษฏรธานี
สนับสนุนดานการศึกษา
• โรงเรียนรักไทย จังหวัดนราธิวาส
• โรงเรียนบานบาตาบาเซ จังหวัดนราธิวาส
• ศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รียาดุลริดวาน
จังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนดานความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน
• กรมทหารราบที่ 151 คายกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดนราธิวาส

สมาคมสโมสรนั
สมาคมสโมสรนั
กลงทุน กลงทุ
03 น 21

ดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เพ�อใหขอมูลขาวสารดานการบริการและขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมไปสูสมาชิกและผู ใชบริการอยางทั่วถึง สมาคมไดจัดทำ
ส�อประเภทตาง ๆ ดังนี้

เว็บไซตสมาคมสโมสรนักลงทุน
เว็บไซต www.ic.or.th เปนส�อกลางดานขอมูลขาวสาร
การใหบริการที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยผู ใชบริการสามารถติดตามขอมูลระบบงานสิทธิและประโยชน
สำหรับเคร�องจักรและวัตถุดบิ ได รวมทัง้ ขอมูลปฏิทนิ การฝกอบรม
และสัมมนาในแตละเดือน กิจกรรมและการสัมมนาพิเศษตาง ๆ
สำหรับสมาชิกและผู ใชบริการ
สำหรับป 2560 มีจำนวนผูเ ขาชมและใชบริการเว็บไซตของ
สมาคม ทั้งสิ้น 1,003,734 ครั้ง หรือเฉลี่ย 83,645 ครั้ง/เดือน

โครงการใหบริการตอบคำถามงานสงเสริม
การลงทุนบนกระดานเว็บบอรด
สมาคมสโมสรนักลงทุนได ใหบริการตอบคำถามงานสงเสริม
การลงทุนบนกระดานเว็บบอรดใหแกสมาชิกและผู ใชบริการของ
สมาคม ผาน www.faq108.co.th เพ�อเปนแหลงรวบรวมขอมูล
เกีย่ วกับงานสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนสำหรับผูไดรบั
สงเสริมการลงทุน รวมถึงขอมูลในการติดตอประสานกับ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและสมาคม โดย
เปดใหบริการเม�อวันที่ 1 มกราคม 2557 มีจำนวนผูเขาชม
และใชบริการเว็บไซต จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น
1,454,443 ครั้ง หรือเฉลี่ย 30,301 ครั้ง/เดือน

แอปพลิเคชัน Line @investorclub
ปจจุบันเครือขายสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทตอ
การส�อสารและสรางสัมพันธอันดีระหวางกัน สมาคมจึงไดเพิ่ม
ชองทางประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
สงตรงถึงมือผู ใชบริการ ผานทางแอปพลิเคชัน Line โดยใช
ช�อ @investorclub
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โครงการจัดทำสือ1 การเรียนการสอน e-Learning
สมาคมสโมสรนักลงทุนไดจัดทำส�อการเรียนการสอน
ในรูปแบบ e-Learning หลักสูตร “เปดคัมภีร ระบบ eMT
Online (Phase 2) กาวสูความสำเร็จของงานสิทธิประโยชน
ดานเคร�องจักร” เพ�อใหความรูเ กีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ระบบ eMT Online (Phase 2) สำหรับผู ใชบริการ ใหสามารถ
ดำเนินงานไดอยางถูกตอง โดยการศึกษาและเรียนรูไดดว ยตนเอง
ทั้งยังสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา อันเปนการชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้สมาคมไดเปดใหบริการ
ส�อการเรียนการสอน e-Learning โดยไมมคี า ใชจา ย ผานชองทาง
เว็บไซตของสมาคม หรือ เว็บไซต http://ictrainingonline.com
โดยเปดใหบริการตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2559 ปจจุบนั มีจำนวน
ผูเขาชมเพ�อศึกษาบทเรียนมากกวา 4,000 ครั้ง

จดหมายขาว ICN
เปนจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสรายเดือน ในรูปแบบของ
e-Book โดยมุงเนนเนื้อหาสาระที่หลากหลายและครอบคลุม
งานบริการ เพ�อสรางความเขาใจและใหขอมูลที่เปนประโยชน
อาทิ การพัฒนางานบริการตาง ๆ ของสมาคม ขาวสารของ
หน�วยงานอ�นที่เกี่ยวของกับงานดานการสงเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจ การคา โลจิสติกส และการบริหารจัดการ เปนตน
ปจจุบันมีผูสนใจรับจดหมายขาว ICN กวา 15,000 ราย

ดานบุคลากร
สมาคมมุงเนนและใหความสำคัญในการเสริมสรางองคกร
ใหแข็งแกรงดวยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพ�อสนองตอบ
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพ�อใหพนักงานมีความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ควบคูกับการสรางความรัก
และสัมพันธภาพภายในองคกร อันจะสงผลถึงการดำเนินงาน
ที่ดีและมีศักยภาพ

จำนวนบุคลากรแยกตามหนวยงาน รวม 121 คน

(หน�วย : คน)

1 คน

ผูจัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน

8 คน

ฝายบัญชีและการเงิน

9 คน

ฝายบุคคลและบริหารสำนักงาน

8%

7%

1%

2 คน
1% หนวยงาน ISO
2 คน
1% แผนกสวนงานผูจัดการ

10 คน

แผนก Counter Service & Call Center

8%
10 คน

ฝายบริการสมาชิกและนักลงทุน

8%

60 คน

ฝายบริการเคร�องจักรและวัตถุดิบ

50%

19 คน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

16%
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ดานการพัฒนาบุคลากร
ในป 2560 มีการจัดกิจกรรมเพือ1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ดำเนินการ ดังนี้
จัดฝกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house Training)
พรอมสงเสริมการเรียนรูจากหลักสูตรฝกอบรมภายนอก
(Public Training) เพ�อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหสอดรับกับการดำเนินธุรกิจดวยเทคโนโลยี อันจะนำไปสู
ประสิทธิภาพการใหบริการที่มีคุณภาพสูผู ใชบริการอยาง
มืออาชีพ อาทิ
• จะนำพาองคกรเขาสูยุคดิจิทัล 4.0 ไดอยางไร
• Basic Xamarin Programmer
• The Digital Accountant
• คิดเชิงบวก สูการทำงานเชิงรุก
• การเขียนแผนและบริหารโครงการ
• การส�อสารอยางไรใหเขาใจ ได ใจ และไดงาน
• ความรูขอกำหนดคุณภาพ ISO 9001:2015
• สรางมาตรฐาน Call Center
• พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพพนักงานตอนรับ
เพ�อความเปนเลิศขององคกร
• เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารขอมูล
ดวยระบบคอมพิวเตอร

Training

จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใหแกบคุ ลากร เพ�อปรับปรุง
และแกไขระเบียบปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม เตรียมพรอมสูการยกระดับ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพจาก ISO9001:2008
สู ISO9001:2015

จัดตั้งทีมงานบุคลากร “RMTS – R2 Center” เพ�อเปนศูนยกลางในการตอบคำถาม แกไข และรับขอเสนอแนะที่
เกิดขึน้ จากการใชงานระบบ RMTS – R2 จากผู ใชบริการ เพ�อการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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จัดกิจกรรมสัมมนาประจำป ณ จังหวัดนครราชสีมา
ภายใตแนวคิด “Growing Online Together” การให
บริการแบบออนไลนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม เพ�อส�อสารใหพนักงานไดรับทราบถึงทิศทาง
แนวทางการปฏิบัติงาน และเปาหมายของความสำเร็จ
รวมกัน

Growing Online Together

จัดกิจกรรมกีฬาสี เพ�อใหพนักงานมีสุขภาพรางกาย
ทีแ่ ข็งแรงและสรางนิสยั รักการออกกำลังกาย สงเสริมให
พนักงานแสดงออกถึงความมีนำ้ ใจเปนนักกีฬา รูแ พ รูช นะ
และใหอภัยตอกัน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความสามัคคี
รวมมือรวมใจผานการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ และ
การแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ

IC SPORT DAY
จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 เพ�อ
ใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกับผูบริหาร และ
พนักงานจากสำนักงานสาขาภูมภิ าค เปนการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน อีกทั้งสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานใหแกพนักงาน

HAPPY
NEWYEAR
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eMT
online
2557
MULTI CLOUD

นโยบาย
และแผนงาน

2558

2559

2560

2561
2560
2559
2558

AI

Open

RMTS
Service
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2557

นโยบาย
สมาคมมีความมุงมั่นในการดำเนินงานตามนโยบาย เพ�อใหบรรลุเปาหมาย
ในการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
• ใหบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแกสมาชิกและผู ใชบริการ
• พัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา Digital Economy
ของประเทศ
• พัฒนาธุรกิจและกิจกรรมอยางตอเน�อง เพ�อเปนประโยชนแกสมาชิก ผู ใชบริการ
และสมาคม
• มีระบบการตรวจสอบ เพ�อใหเกิดความโปรงใสภายใตธรรมาภิบาลที่ดี
• สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอราชการและสังคม

แผนงาน ป 2561
1. นำระบบสารสนเทศสู Cloud Computing เพ�อยกระดับมาตรฐานงานบริการ
และสรางความเช�อมั่นดานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาการใหบริการงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไรเอกสาร
3. พัฒนาระบบบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต ใหเปนระบบ Online
เพ�อลดเอกสาร ลดขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ใิ นการใชสทิ ธิและประโยชนสำหรับวัตถุดบิ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใหแกผู ใชบริการ
4. พัฒนาระบบ eMT Online เพ�อเพิ่มเสถียรภาพในการรองรับการใชงาน
บน Browser ตาง ๆ ไดมากขึ้น
5. จัดทำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการการใหบริการสารสนเทศของสมาคม
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
6. จัดกิจกรรมพบปะผู ใชบริการ (Focus Group) เพ�อใหคำปรึกษาและแนวทาง
การปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ตองแกผู ใชบริการ อันเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพอันดี
ระหวางสมาคมกับผูประกอบการ
7. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับวัตถุดิบ เพ�อ
ใหผู ใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางถูกตองและทั่วถึง
8. จัดทำประชาสัมพันธ ในรูปแบบส�อสังคมออนไลนมากยิ่งขึ้น เพ�อเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และกิจกรรมอันเปนประโยชน ใหแกสมาชิกและ
ผู ใชบริการ
9. จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบงานสิทธิและประโยชนสำหรับเคร�องจักร
และวัตถุดบิ เพ�อรองรับการเขาใชบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ และสรางความเช�อมัน่ แก
ผู ใชบริการในงานบริการของสมาคม
10. เตรียมความพรอมบุคลากร สรางความตระหนักและความเขาใจในเร�อง Digital
Economy
11. สรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู ผานกิจกรรมตาง ๆ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุน (สมาคม) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ
เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสมาคมตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ�น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเช�อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพ�อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบ ริหารมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ�อใหสามารถจัดทำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานตอเน�อง เปดเผยเร�อง
ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานตอเน�อง และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน�องเวนแตผบู ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสมาคม
หรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเน�องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ�อใหไดความเช�อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช�อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช�อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเม�อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาได ใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ�อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการ
สอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพ�อเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งที่ไมพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน�องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพ�อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพ�อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู ริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน�องของผูบริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานตอเน�องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแน�นอนที่มี
สาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
ที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณ ในอนาคตอาจเปนเหตุใหสมาคมตองหยุดการดำเนินงานตอเน�อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสอ� สารกับผูบ ริหารในเร�องตางๆ ทีส่ ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็น
ทีม่ นี ยั สำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองทีม่ นี ยั สำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา

( นายทินกร สีดาสมบูรณ )
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5715

บริษัท พระอาทิตยการสอบบัญชี จำกัด
1/15 ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาคมสโมสรนักลงทุ
03 น 29

สมาคมสโมสรนักลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ�น
สินทรัพยหมุนเวียนอ�น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ�น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท

หมายเหตุ

2560

2559

3
4
5
6

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

6,000,512.21
230,953,850.31
11,128,560.66
1,987,551.10
250,070,474.28

7
15
8
9

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

57,893,000.00
5,200,000.00
19,904,405.31
5,743,129.95
106,719.58
88,847,254.84

355,718,268.87

338,917,729.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
30 รายงานประจำป 2560

สมาคมสโมสรนักลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและทุนสะสม

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาบริการรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอ�น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ
หนี้สินไมหมุนเวียนอ�น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

13
10

11
12

หนวย : บาท
2560

2559

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

4,554,722.81
2,611,092.03
10,546,774.48
2,634,181.35
20,346,770.67

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

19,988,932.05
1,973,000.00
21,961,932.05
42,308,702.72

316,887,112.32

296,609,026.40

355,718,268.87

338,917,729.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
สมาคมสโมสรนักลงทุน 31

สมาคมสโมสรนักลงทุน

งบรายได และคาใชจาย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

หนวย : บาท
2559

รายได
รายไดคาสมัครและบำรุงสมาชิก
รายไดคา บริการออกเอกสารเกีย่ วกับเคร�องจักรและวัตถุดบิ
รายไดจากการจัดอบรมและสัมมนา
ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากกิจกรรมอ�น
ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน-ตราสารทุน
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน-ตราสารหนี้
รวมรายได

3,543,100.00
119,590,181.78
14,918,300.00
4,154,547.56
1,839,901.02
1,572,308.32
527,246.90
114,966.91
146,260,552.49

3,764,200.00
109,619,124.00
16,529,000.00
6,897,642.42
2,636,660.84
139,446,627.26

คาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
ตนทุนการใหบริการออกเอกสารเกีย่ วกับเคร�องจักรและวัตถุดบิ
คาใชจายในการจัดอบรมและสัมมนา
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการลงทุน
รวมคาใชจาย

2,451,483.26
91,587,628.98
12,937,076.52
16,975,720.57
120,302.17
124,072,211.50

2,965,169.35
95,600,200.41
13,926,451.89
9,166,157.25
121,657,978.90

รายไดสูงกวาคาใชจายกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
13
รายไดสูงกวาคาใชจายสำหรับป

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

17,788,648.36
(3,293,759.00)
14,494,889.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
32 รายงานประจำป 2560

สมาคมสโมสรนักลงทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560

หนวย : บาท
2559

ทุนสะสมยกมาตนป
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสำหรับป
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

296,609,026.40
18,866,646.12
1,411,439.80

282,114,137.04
14,494,889.36
-

ทุนสะสมยกไป

316,887,112.32

296,609,026.40

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
สมาคมสโมสรนักลงทุน 33

สมาคมสโมสรนักลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1 ขอมูลทั่วไป

สมาคมสโมสรนักลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งเม�อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงคเพ�อ
1.1 เปนศูนยกลางใหนักลงทุนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการลงทุน
1.2 รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการลงทุนจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.3 ใหบริการและอำนวยความสะดวกตอนักลงทุน
1.4 ใหบริการและรับปรึกษาดานการลงทุน
1.5 ใหบริการฝกอบรม และจัดสัมมนาเพ�อพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะสำหรับบุคลากร
ในภาคธุรกิจและผูสนใจทั่วไป
1.6 รวมมือและประสานงานเกี่ยวกับหน�วยงานอ�น ๆ ที่เกี่ยวของเพ�อประโยชนตอนักลงทุน
1.7 สงเสริมกิจการที่เปนประโยชนตอสมาชิกและสังคม
1.8 ไมดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ที ชั้น 12 และ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 และมีสำนักงานสาขา 6 แหง ดังตอไปนี้
1 สำนักงานสาขาชลบุรี
2 สำนักงานสาขาเชียงใหม
3 สำนักงานสาขานครราชสีมา
4 สำนักงานสาขาสงขลา
5 สำนักงานสาขาสุราษฎรธานี
6 สำนักงานสาขาขอนแกน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สมาคมมียอดสมาชิกจำนวน 1,673 ราย และ 1,738 ราย ตามลำดับ

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการทำบัญชีที่สำคัญที่ใช ในการจัดทำงบการเงินมีดังตอไปนี้
2.1 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้ ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ
ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 20/2554
ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ
ในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไว ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)

ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
34 รายงานประจำป 2560

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทีม่ สี ภาพคลองสูง ซึง่ ถึงกำหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช
2.3 เงินลงทุนชั่วคราว
2.3.1 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ และตราสารหนี้ที่มีอายุไมเกิน 1 ป
2.3.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ�อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึก
เปนกำไรหรือขาดทุนในงบรายไดและคาใชจาย
2.4 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคาแสดงในราคาตามใบแจงหนีห้ กั คาเผ�อหนีส้ งสัยจะสูญ คาเผ�อหนีส้ งสัยจะสูญจะประเมินโดยการวิเคราะหประวัติ
การชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน�ายบัญชีเม�อลูกหนี้คางชำระ
เกิน 1 ป
2.5 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย เงินฝากธนาคารประเภทประจำ พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ป
2.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเส�อมราคา
อุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเส�อมราคาสะสม คาเส�อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยถาวร โดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้
เคร�องใชสำนักงาน
5 ป
เคร�องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3-5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา
5 ป
ไมมีการคิดคาเส�อมสำหรับทรัพยสินที่อยูระหวางกอสรางหรือระหวางติดตั้ง
2.7 สินทรัพย ไมมีตัวตน และคาตัดจำหน�าย
สินทรัพย ไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจำหน�ายสะสม คาตัดจำหน�ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยคือ 5 ป
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2.8 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาดำเนินงาน สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับ
ผู ใหเชา ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชาทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรูเ ปนคาใชจา ยในงบรายไดและคาใชจา ย
ตามอายุของสัญญาเชา
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งสมาคมไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย ยกเวน
กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน สมาคมบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของ
สัญญาเชาพรอมกับภาระหนีส้ นิ ทีจ่ ะตองจาย คาเส�อมราคาของสินทรัพยทเ่ี ชา คำนวณโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคำนวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของ
สัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเส�อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบรายไดและคาใชจาย
2.9 ประมาณการหนี้สิน
สมาคมจะประมาณการหนีส้ นิ ซึง่ เปนภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามขอตกลงทีจ่ ดั ทำไว อันเปนผลสืบเน�อง
มาจากเหตุการณ ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไดคอนขางแน�วาจะสงผลใหสมาคมตองสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการที่น�าเช�อถือของจำนวนที่ตองจาย
สมาคมมีภาระผูกพันภายใตกฎหมายแรงงานในการจายผลประโยชนแกพนักงานที่ทำงานจนครบเกษียณอายุ
โดยภาระหนี้สินดังกลาวมีจำนวนสูงสุดไมเกินเงินเดือน ๆ สุดทาย 10 เดือน โดยพนักงานจะไดรับ ณ วันที่เกษียณอายุ
สมาคมไดทำการประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2.10 การรับรูรายได
รายไดคาสมัครและบำรุงสมาชิก รับรูเปนรายไดของแตละป สำหรับคาบำรุงสมาชิกที่รับลวงหนา บันทึกเปนหนี้สิน
รายไดจากการใหบริการ รับรูเ ปนรายไดเม�อใหบริการแลวเสร็จ รายไดจากการจำหน�ายหนังสือ รับรูเ ปนรายไดเม�อสงมอบ
ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
2.11 ผลประโยชนของพนักงาน
(ก) ผลประโยชนระยะสั้น
สมาคมรับรูเงินเดือนคาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนคาใชจาย
ตามเกณฑคงคาง
(ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงินสำรองเลี้ยงชีพ
สมาคมและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงิน
ทีส่ มาคมสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพไดแยกออกจากทรัพยสนิ ของสมาคม เงินที่
สมาคมจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สมาคมมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งสมาคมถือวา
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
สมาคมคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยการประมาณการที่ดีที่สุด
ของฝายบริหาร
สมาคมปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 19 เร�อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 2554 ซึ่ง
เลือกรับรูห นีส้ นิ ในชวงการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกวาหนีส้ นิ ทีร่ บั รู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยการบันทึก
ปรับกับทุนสะสม ณ วันตนงวดของป 2554
2.12 นโยบายการบัญชีที่ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการกำหนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตัง้ ขอสมมุตฐิ านหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบตอการแสดงจำนวนสินทรัพย
หนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได
และคาใชจา ยของงวดบัญชี ถึงแมวา ผูบ ริหารไดพจิ ารณาประมาณการอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนัน้
ผลที่เกิดขึ้นอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบัญชีมีดังนี้
- คาเส�อมราคาและคาตัดจำหน�าย
ฝายบริหารได ใชดุลยพินิจประมาณการ และสมมุติฐานในการกำหนดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย และมูลคาซากของสินทรัพย
- คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การประมาณคาเผ�อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ค่ี งคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
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3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4

2559

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

111,810.40
154,857.84
5,733,843.97
6,000,512.21

2560

2559

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

230,953,850.31
230,953,850.31

(หนวย : บาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย
รวม

เงินลงทุนชั่วคราว

2560

(หนวย : บาท)

เงินฝากประจำธนาคาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย Pivate Fund -มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คือเงินฝากประจำระยะเวลา 3-12 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 - 1.70 ตอป
และรอยละ 1.575 - 2.00 ตอปตามลำดับ

5 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื1น

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนีค้ งคางนับจากวันทีถ่ งึ กำหนดชำระไดดงั นี้
(หนวย : บาท)

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ
นอยกวา 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อ�น
รวม

2560
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

2559
10,474,141.84
563,191.27
312.44
1,491.58
11,039,137.13
89,423.53
11,128,560.66
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6

สินทรัพยหมุนเวียนอื1น

รวม

เงินฝากประจำ 13-60 เดือน
พันธบัตรรัฐบาล 36-72 เดือน
หุนกู 36-60 เดือน
รวม

2559

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

912,426.64
155,473.08
812,034.38
36,600.00
71,017.00

(หนวย : บาท)

คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ดอกเบี้ยคางรับ
หนังสือเพ�อจัดจำหน�าย
เงินทดรองจาย

7 เงินลงทุนระยะยาว
7

2560

(หนวย : บาท)

2560
15,754,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
40,754,000.00

1,987,551.10

2559
30,893,000.00
18,000,000.00
9,000,000.00
57,893,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 13-60 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
กับปกอ นในอัตรารอยละ 1.60 - 4.00 ตอป และรอยละ 3.00 - 3.80 ตอปตามลำดับ หุน กูม อี ตั ราดอกเบีย้ รอยละ 3.25 - 4.70 ตอป
ในป 2560 และรอยละ 4.30 - 4.70 ตอปในป 2559

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)

ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
สมาคมสโมสรนักลงทุน 39

8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

(หนวย : บาท)

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

สวนปรับปรุง
สินทรัพยที่เชา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 19,608,061.64
165,746.54
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 19,773,808.18

78,111,756.51
1,108,554.68
(917,400.00)
78,302,911.19

2,702,904.68
11,411.78

21,663,976.15
-

2,714,316.46

21,663,976.15

122,086,698.98
1,285,713.00
(917,400.00)
122,455,011.98

คาเส�อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 14,683,882.59
1,884,559.77
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 16,568,442.36

71,793,238.59
2,386,347.75
(917,367.00)
73,262,219.34

2,688,334.54
4,566.04

13,016,837.95
3,049,472.48

2,692,900.58

16,066,310.43

102,182,293.67
7,324,946.04
(917,367.00)
108,589,872.71

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,205,365.82
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,924,179.05

5,040,691.85
6,318,517.92

21,415.88
14,570.14

5,597,665.72
8,647,138.20

13,865,139.27
19,904,405.31

เครือ1 งใชสำนักงาน

คาเส�อมราคาสำหรับป
ป 2560
ป 2559

7,324,946.04
8,278,439.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคมมีสนิ ทรัพยจำนวนหนึง่ ซึง่ ตัดคาเส�อมราคาหมดแลว แตยงั ใชงานอยูม ลู คาตามบัญชีกอ นหักคาเส�อม
ราคาสะสมของสินทรัพยดงั กลาว มีจำนวนเงิน 85,389,136.93 บาท และ จำนวน 83,951,186.88 บาทในป 2559
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9 สินทรัพย ไมมีตัวตน-สุทธิ
9

(หนวย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

41,783,842.45
781,000.00
42,564,842.45

41,783,842.45
781,000.00
42,564,842.45

คาใชจา ยตัดจายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

36,040,712.50
2,469,264.97
38,509,977.47

36,040,712.50
2,469,264.97
38,509,977.47

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4,054,864.98
5,743,129.95

4,054,864.98
5,743,129.95

คาใชจายตัดจายระหวางป
ป 2560
ป 2559

2,469,264.97
3,661,378.02
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(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
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10 หนี้สินหมุนเวียนอื1น

2560

2559

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

600,265.02
442,444.44
210,106.00
722,189.11
659,176.78

(หนวย : บาท)

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกำหนด
เจาหนี้อ�น
รวม

2,634,181.35

11 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึง่ เปนเงินชดเชยเม�อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
แสดงไดดังนี้

2560

2559

(หนวย : บาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

19,988,932.05
1,130,259.29
21,119,191.34

17,095,048.08
2,893,883.97
19,988,932.05

12 หนี้สินไมหมุนเวียนอื1น
หนี้สินไมหมุนเวียนอ�น คือ รายไดจากคาบำรุงสมาชิกรับลวงหนาที่มีอายุมากกวา 1 ป

ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)

ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
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13

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

2560

2559

4,154,547.56
1,572,308.32
114,966.91
5,841,822.79
584,182.28

6,897,642.42
6,897,642.42
689,764.24

119,590,181.78
14,918,300.00
1,839,901.02
527,246.90
136,875,629.70
2,737,512.59
3,321,694.87
(647,257.24)
2,674,437.63

109,619,124.00
16,529,000.00
2,636,660.84
1,414,953.28
130,199,738.12
2,603,994.76
3,293,759.00
(682,666.97)
2,611,092.03

(หนวย : บาท)

1. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) รอยละ 10
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้
รวม รายไดที่ตองเสียภาษี
ภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7)
2. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) รอยละ 2
รายไดคาบริการออกเอกสารเกี่ยวกับเคร�องจักรและวัตถุดิบ
รายไดคาจัดอบรมและสัมมนา
รายไดจากกิจกรรมอ�น
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุน
รายไดจากการจำหน�ายทรัพยสิน
รวม รายไดที่ตองเสียภาษี
ภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8)
รวมภาษีเงินไดประจำป
หัก ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

14 คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวยรายการและคาใชจาย
ที่สำคัญดังตอไปนี้

2560

2559

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

62,042,884.61
11,939,817.42
6,992,024.64
7,299,696.00
2,216,234.57

(หนวย : บาท)

เงินเดือนและผลประโยชนอ�นของพนักงาน
คาเส�อมราคาและคาตัดจำหน�าย
คาใชจายในการซอมแซมและบำรุงรักษาทรัพยสิน
คาเชาที่ทำการ
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน

15 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ในป 2560 และ 2559 สมาคมมีภาระเกี่ยวกับการค้ำประกันกับธนาคารเพ�อค้ำประกันสัญญาเชาที่ทำการของสมาคม
เปนจำนวนเงิน 5,200,000 บาท
ลงช�อ...........................................................................นายกสมาคม
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)

ลงช�อ.....................................................................เหรัญญิกสมาคม
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
สมาคมสโมสรนักลงทุน 43

สำนักงานใหญ กรุงเทพฯ

สำนักงานสาขา จ. เชียงใหม

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1
หองที่ 108 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา
อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท : 66 (053) 203403
โทรสาร : 66 (053) 203411
อีเมล : ic-chmai@ic.or.th

เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด ที ชั้น 12, 16
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 66 (0) 2936 1429
โทรสาร : 66 (0) 2936 1441-2
เว็บไซต : http://www.ic.or.th
อีเมล : is-investor@ic.or.th

สำนักงานสาขา จ. นครราชสีมา

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 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

สำนักงานสาขา จ. ขอนแกน

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 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

สำนักงานสาขา จ. ชลบุรี
สำนักงานสาขา จ. สุราษฎรธานี

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 6
เลขที่ 49/21-22 หมูที่ 2 ถนนศรีวิชัย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท : 66 (077) 284637, 66 (077) 284638
โทรสาร : 66 (077) 284638
อีเมล : ic-surat@ic.or.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 4
เลขที่ 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท : 66 (038) 404040, 66 (038) 404042
66 (038) 404051
โทรสาร : 66 (038) 493701, 66 (038) 493702
อีเมล : ic-chonb@ic.or.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน

สำนักงานสาขา จ. สงขลา

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

44 รายงานประจำป 2560

สมาคมสโมสรนักลงทุน

เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด ที ชั้น 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สมาคมสโมสรนักลงทุน
TP&T Tower
เซ็นทรัลลาดพราว
สถานีขนสงหมอชิต 2
ธนาคารไทยพาณิชย สำนักงานใหญ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน
ถนนลาดพราว
ถนนพหลโยธิน

วิภาว
ถนนวิภาวดีรังสิต

ดี 19
โรงพยาบาลเกษมราษฎร
ประชาชื1น
ถนนรัชดาภิเษก

ถนนงามวงศวาน

l T

MULTI CLOUD

AI

Open

SMART
SERVICES
SMART TECHNOLOGY
สมาคมสโมสรนักลงทุน

INVESTOR CLUB ASSOCIATION

เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด ที ชั้น 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 66 (0) 2936 1429
โทรสาร : 66 (0) 2936 1441-2
E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

