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ฐมนตรีวาการ
^สารรั
กระทรวงแรงงาน

ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ “แข็งแกรง” ยอมเปนฐานรากที่ “แข็งแรง” ของประเทศสูการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งในเวทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปวาองคกรที่ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน ยอมตองมีพื้นฐานที่ดีจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เนื่องดวยทุนมนุษยถือเปนปจจัยบงชี้สำคัญตอความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เปนสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมหลักการและการปฏิบัติของการจัดการ
งานบุคคล และการแรงงานสัมพันธในประเทศใหกา วหนา การใหการศึกษาหาความรูท างดานวิชาการ เพิม่ พูนสมรรถภาพและใหความ
ชวยเหลือซึง่ กันและกันในอันทีจ่ ะไดนำวิธกี ารบริการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธทด่ี ไี ปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มทีแ่ ละถูกตอง
โดยสมาคมฯ ไดเปนที่ยอมรับวาเปนสถาบันที่เปนกลาง เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางและเปนเลิศในทาง
วิชาการ ตลอดจนเปนศูนยกลางการใหคำปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
กระทรวงแรงงาน ขอแสดงความยินดีทส่ี มาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยไดกา วเขาสูป ท ่ี 56 อยางมัน่ คงและโอกาสนี้
ผมขอแสดงความปรารถนาดีมายังสมาคมฯ และขออวยพรใหกิจการ คณะกรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของทุกทาน
จงประสบแตความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

หมอมราชวงศจตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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^สารปลัดกระทรวงแรงงาน
สมรรถนะในการทำงานของบุคคลยอมเปนภาพสะทอนถึงองครวมการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนตนทุนการพัฒนาประเทศ
ที่สำคัญ และเปนองคประกอบหลักที่จะผลักดัน สงเสริมและพัฒนาใหเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมของประเทศนั้นเจริญกาวหนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งการมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพแข็งแกรง ยอมเปนการสรางความพรอมของประเทศสูการแขงขันทางเศรษฐกิจ
อยางเสรีในเวทีระดับประเทศและสังคมโลก
ระยะเวลา 55 ป ในการดำเนินงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยที่ผานมา ยอมเปนขอมูลเชิงประจักษ
ถึงประสบการณและคุณภาพในฐานะองคกรวิชาชีพที่มีบทบาทชี้นำการบริหารทรัพยากรมนุษยของประเทศ ขอชื่นชมผูบริหาร คณะ
กรรมการและเจาหนาที่สมาคมฯ ที่ไดกาวเดินไปในหนทางขางหนาอยางมั่นคงรวมสานภารกิจและยกระดับในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศใหมีคุณภาพพรอมที่จะนำพาประเทศไทยใหมีความกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ในโอกาสที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย กาวเขาสูปที 56 กระทรวงแรงงาน ขออวยพรใหการดำเนินงานของ
สมาคมฯ ประสบผลสำเร็จทุกประการและขออำนวยพรใหคณะกรรมการ เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของทุกทาน จงประสบแตความสุข
ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ ในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนองคกรที่มีความเจริญ
กาวหนาวัฒนาสถาพรสืบไป

นายสุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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บดีกรมสวัสดิการ
^สารอธิ
และคุมครองแรงงาน

รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD) เนื่องจากทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดย
ภูมปิ ญ
 ญาและนวัตกรรม ดังนัน้ จึงจำเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ เพือ่ ใหกา วทัน
ความทาทายตอการพัฒนาประเทศทัง้ จากกระแสโลกาภิวตั น การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ การเปลีย่ นแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยาง
กาวกระโดด
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ไดมบี ทบาทสำคัญตอการพัฒนาและผลักดันใหวชิ าชีพ
การบริหารงานบุคคลและการแรงงานสัมพันธในประเทศไทยเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในดานการเปนศูนยกลาง
การเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และองคความรูใหมๆ ใหกับนักทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญ
 ญา มีทกั ษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินยั และมีคณ
ุ ธรรม สามารถเรียนรูท กั ษะใหพรอมตอการขับเคลือ่ น
องคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงตอบสนองตอความตองการขององคกรที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสำเร็จได
ในโอกาสนี้ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลประทานพรใหคณะผูบริหาร คณะกรรมการ ตลอดจนเจาหนาที่ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสำเร็จลุลว งตามปณิธานและเจตนารมณทต่ี ง้ั ไว ตลอดจนเปนศูนยกลางประสานความรวมมืออันดีระหวางนายจาง
และลูกจาง อันเปนการวางรากฐานทีม่ น่ั คงดานแรงงานอยางเปนรูปธรรม พรอมพัฒนาประเทศไปสูค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนตอไป

นายอภิญญา สุจริตตานันท
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บดี
^สารอธิ
กรมการจัดหางาน

ในอดีตที่ผานมา “ทรัพยากรมนุษย” นับวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดขององคกร เปนตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานตางๆ
ในองคกรใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย แตเมื่อโลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูยุคดิจิทัล เริ่มมีการนำเทคโนโลยีอยางเชนหุนยนต
มาใชเพือ่ ทดแทนแรงงานมนุษย กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยจงึ ตองมีการพัฒนา ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงไปตามเวลาและ
สถานการณ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รัฐบาลใหความสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศโดยมีการกำหนดยุทธศาสตรดานพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากร
มนุษย ใหเปนหนึง่ ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปาหมายเพือ่ ใหคนไทยเปนคนดี คนเกงมีคณ
ุ ภาพ พรอมสำหรับวิถชี วี ติ ในศตวรรษที่ 21
ขณะนี้เราอยูในชวงเวลาที่เรียกวา Disruptive World ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคนทำงาน เทคโนโลยีจึงมีสวนสำคัญอยางยิ่ง
ในการทำงาน จึงมีการนำเทคโนโลยี AI หรือปญญาประดิษฐ มาเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านของหนวยงานมากขึน้ อยางไร
ก็ตาม AI แมจะฉลาดที่สุดแตก็ไมสามารถทำงานไดตามลำพังได “คน” ยังตองเปนสวนสำคัญในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้น จึงตอง
มีการเตรียมและเพิม่ ทักษะสรางความหลากหลายใหบคุ ลากรสามารถปรับเปลีย่ นและเรียนรูท กั ษะใหมๆ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ใหสามารถทำงานรวมกับ AI ไดอยางมีทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังเชนที่สมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆ เชน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 ที่นำเสนอภายใตแนวคิด
AI In HR เพื่อแบงปนขอมูลความรูดานวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโอกาสครบรอบ 55 ป ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ที่ไดดำเนินการแบงปนขอมูล ความรูดานวิชาการ
เพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเติบโตมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
จากองคการสถาบันชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในนามของกรมการจัดหางาน ผมขออวยพรมายังผูบริหาร คณะกรรมการ ตลอดจน
เจาหนาที่ของสมาคมใหประสบแตความสุข ความเจริญ และมีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดพรอมสูมาตรฐานสากล เพื่อยางกาวสูปที่ 56 อยางมั่นคง
และทรงพลังตอไปในทศวรรษที่ 6

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน
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สารอธิบดี
^กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

รัฐบาลภายใตการนำของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหกา วหนาดวยความ
มัน่ คง สังคมไทยมีความสุข สามัคคี และเอือ้ อาทร คนไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เพือ่ ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยไดกำหนดเปาหมายชัดเจนทีจ่ ะพัฒนาประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง มุง หมายใหคนไทยในทุกชวงวัยเปนกำลังคน
คุณภาพทีจ่ ะผลักดันประเทศใหเติบโตอยางยัง่ ยืน นำไปสูก ารบรรลุวสิ ยั ทัศน “มุง มัน่ ใหประเทศไทยเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวในศตวรรษ
ที่ 21” ตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ใหมีทักษะฝมือ
ไดมาตรฐานในระดับสากล สามารถนำความรูไปประกอบอาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และสงเสริมการเปนผูป ระกอบการทีม่ คี วามสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงาน
ใหเปนกำลังแรงงานยุคใหมทม่ี ที กั ษะทีห่ ลากหลายสามารถทำงานรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมและประกอบอาชีพดวยความรูส มัยใหม
พรอมทั้งไดขับเคลื่อนนโยบายแรงงานยกระดับทักษะแรงงานใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี (Workforce
Transformation) โดยมุงเนนการพัฒนาแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker เพื่อรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น การพัฒนาคน จะตองใหความสำคัญกับคนทำงานทุกระดับ
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนแรงงานนอกระบบ ผูมีรายไดนอย คนพิการ และแรงงานกลุมเฉพาะอื่นๆ ใหมีศักยภาพสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถนำความรูไปประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ
ตอการดำรงชีวิต
การพัฒนากำลังแรงงานใหมที กั ษะตรงกับความตองการ มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐโดยจะตองบูรณาการการทำงานรวมกันอยางใกลชิด รวมถึงแรงงานเองจะตองเรียนรูเพิ่มเติม
ใหมคี วามรูท กั ษะทีห่ ลากหลายหรือมีความเชีย่ วชาญเฉพาะดานตองปรับตัวใหทนั ตอเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว และมีโอกาส
ที่จะเขาถึงการทำงานอยางมีคุณคา ซึ่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่จะเขามามีสวนรวมสนับสนุน
การพัฒนากำลังแรงงานดังกลาวมาอยางตอเนื่องโดยตลอด
ในโอกาสที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยกาวสูปที่ 56 อยางมั่นคงและทรงพลังตอไปในทศวรรษที่ 6 ผมขอให
สมาคม รวมถึงบุคลากรทุกคนและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ มีกำลังและพลังใจเขมแข็งในการพัฒนางานเพือ่ ใหประโยชน
ของคนทำงาน ดังปณิธานที่วา “พัฒนาคน พัฒนาประเทศ” ตอไป

นายธวัช เบญจาทิกุล
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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การ
^สารเลขาธิ
สำนักงานประกันสังคม

ในศตวรรษที่ 21 ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งองคกรที่จะ
ประสบความสำเร็จตองใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องในทุกมิติ เตรียมพรอมรองรับตอการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต การบริหารทรัพยากรมนุษยทด่ี จี ะชวยใหองคกรไดบคุ ลากร
ทีม่ คี วามรู ความสามารถเปนปจจัยสำคัญทีจ่ ะนำพาทัง้ องคกรและประเทศชาติไปสูก ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน บรรลุวสิ ยั ทัศนตามยุทธศาสตรชาติ
ที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เปนองคกรสำคัญในการขับเคลือ่ น สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการตางๆ ใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ 55 ป ทีผ่ า นมา ไดพฒ
ั นาวงการวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใหเติบโตทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากองคการสถาบันชั้นนำทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาดังปณิธานที่วา
“พัฒนาคน พัฒนาประเทศ”
สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยที่ไดดำเนินกิจการพัฒนาวงการ
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเติบโตมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อกาวยางเขาสูปที่ 56 อยางมั่นคงพรอมยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไปและขออำนวยพรใหผูบริหาร คณะกรรมการ ตลอดจนเจาหนาที่ของสมาคมฯ ประสบ
แตความสุข เจริญรุงเรือง ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคและปณิธานของหนวยงานที่หวังไวทุกประการ

นายทศพล กฤตวงศวิมาน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
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การคณะกรรมการ
^สารเลขาธิ
ขาราชการพลเรือน

นับกวาทศวรรษ ที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดมีความ
สัมพันธ มีความชวยเหลือ เกื้อกูล มีการสนับสนุนตอกันและกันเปนอยางดีทั้งในระดับเจาหนาที่และผูบริหาร
ผมพูดอยูเ สมอวา ไมวา บริบทการทำงานจะเปลีย่ นแปลงไปอยางไร คน ความรู และเครือขาย คือปจจัยสำคัญในการขับเคลือ่ น
และพัฒนาองคการสูความสำเร็จ และนับแตไดมีการกอตั้งจนถึงวันนี้สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ไดพิสูจนตัวเอง
ผานกาลเวลา วาเปนสถาบันพัฒนาเครือขายที่มีความเขมแข็งในดานการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือและการยอมรับจากหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐอยางเติบโตตอเนือ่ ง ทัง้ ในประเทศและในระดับสากลดวยความ
สามารถและประสิทธิภาพของเจาหนาที่ประจำของสมาคมฯ และคณะกรรมการผูบริหารที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคัดสรรกันมาจาก
เครือขายสมาชิกผูที่ลวนเปยมพรอมดวยความสามารถ วิสัยทัศนและความมุงมั่นในการทำงาน
ผมขอถือโอกาสนีแ้ สดงความยินดีในความเจริญกาวหนาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย และหวังเปนอยางยิง่ วา
ความสัมพันธระหวางสมาคมฯ และสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะยังคงดำรงอยูอยางยั่งยืน เพื่อรวมกันสรางสรรค
พัฒนา คุณคาของการบริหารทรัพยากรมนุษยสำหรับทุกภาคสวน สืบไป

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

11

รายงานประจำปและทำเนียบสมาชิกประจำป 2562
Annual Report 2019

ตสาหกรรม
^สารประธานสภาอุ
แหงประเทศไทย

ประเทศไทยในชวงที่ผานมาตองเผชิญกับเทรนดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ไมวาจะเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
ทิศทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูค นในยุคดิจทิ ลั รวมถึงการมาของ Disruptive Technology เมือ่ ผูค นเขาถึงเทคโนโลยีไดมากขึน้ ทำใหเกิด
การปรับตัวและเปลีย่ นแปลงอยางมหาศาลทัง้ พฤติกรรมของมนุษยและโดยเฉพาะอยางยิง่ อุตสาหกรรมในภาคการผลิต การ Disrupt
นี้เกิดมานานมากแลว และแฝงอยูในทุกที่ไมวาจะกระบวนการผลิต ขนสง หรือการใชงานผลิตภัณฑของผูบริโภค
เทรนดของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีลว นเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนางานบุคคล องคกรตางๆ มีแนวโนมทีจ่ ะนำ AI เขามาใช
แทนแรงงานมากขึ้นเนื่องจากคำนวณไดอยางแมนยำและสามารถทำงานตอเนื่องไดตลอด แตถึงแมวาหลายอาชีพจะถูก Disrupt
แตความตองการแรงงานในอาชีพใหมๆ ก็เพิ่มขึ้นเชนกัน การ Disrupt นั้นนำมาซึ่งความเปนไปได โอกาสใหมๆ และวิชาใหมๆ ที่คน
จะไดเรียนรู ดังนัน้ สิง่ ทีอ่ งคกรควรจะทำเพือ่ การอยูร อดคือการสรรหาพนักงานใหตรงกับความตองการขององคกร และพัฒนาบุคลากร
ทีม่ อี ยูแ ลว ไมเพียงแต Hard Skill แตรวมถึง Soft Skill ดวย เนือ่ งจากองคกรมีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ และการพัฒนาทักษะตางๆ
ก็มแี ตจะเพิม่ คุณคาใหกบั ตัวบุคคล ไมวา จะเปนความคิดสรางสรรค ภาวะผูน ำ การแกไขปญหาทีซ่ บั ซอน ทุกคนจึงตองพรอมทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองอยูเ สมอ จึงจะเรียกวาเปนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนอยางแทจริง เพราะ “คน” จะเปนกุญแจสำคัญทีจ่ ะนำพาใหองคกรกาวหนาเติบโต
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย จึงเปนองคกรสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยมี
สวนรวมในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ ตลอดจนเปนศูนยกลางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ปนกลาง
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในทุกระดับหลากหลายแวดวง สรางเครือขาย รวมถึงบริการใหคำปรึกษาดาน HR ซึ่งจะชวย
ยกระดับวงการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งเปนศูนยรวมผูประกอบการและเปนภาคสวนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
ตอเทรนดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ก็จำเปนตองปรับตัวและเตรียมความพรอมเพื่อกาวไปอยางมั่นคงในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
โดยภายในป 2020 นั้น สภาอุตสาหกรรมฯ จะ Transform ใหเปนองคกรเพื่อการบริการ (Service Organization) เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไทยใหกา วไกลยิง่ ขึน้ และมีสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษยทเ่ี ปนสถาบันหลักในดานการพัฒนางานบุคคล
เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และหวังเปนอยางยิ่งวาสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมฯ จะรวมมือกันในการพัฒนาและยกระดับงานทรัพยากรบุคคล
ผมในนามสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ขอแสดงความยินดีตอ ความสำเร็จในการกาวเขาสูป ท ่ี 55 ของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ในฐานะผูมีบทบาทในการพัฒนาความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล และเปนผูขับเคลื่อนวงการ
งานทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอสังคมโดยรวมตอไป

นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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^สารประธานกรรมการ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ เพือ่ ชวยขับเคลือ่ นประเทศใหเจริญกาวหนาดวยการพัฒนากำลังคน
ปจจุบนั การเปลีย่ นแปลงของการดำเนินธุรกิจจะเร็วขึน้ และเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ พฤติกรรมของผูบ ริโภคเปลีย่ นไปและมีเทคโนโลยี
ใหมๆ เกิดขึน้ รวมถึงสถานการณเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปลีย่ นไป ไมวา จะเปน สถานการณการคาโลก เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สังคมผูส งู วัยทีเ่ ทาทัน
ตอการเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคต ก็เปนหัวใจสำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ ดังนัน้ การเพิม่ ทักษะใหม (Reskill) และพัฒนาทักษะ
เดิม (Upskill) ทีม่ อี ยูใ หแข็งแกรงมากขึน้ จึงเปนเรือ่ งจำเปน หลักสูตรตางๆ จะตองเขามารองรับเพือ่ ตอบสนองเทคโนโลยี และแนวโนม
การทำงานในอนาคต
ในโอกาสทีส่ มาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ยางกาวเขาสูป ท ่ี 56 ผมขอแสดงความยินดีมายัง สมาคมฯ ทีร่ ว มเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศมาโดยตลอดและขออำนวยพรใหการบริหารงานและการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สมาคมฯ ประสบผลสำเร็จ ตามปณิธาน และเจตนารมณ ที่ตั้งไวทุกประการ

นายกลินท สารสิน
ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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สารประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพ
^ทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล กอตัง้ ขึน้ มาพรอมๆ กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหวิชาชีพทรัพยากรบุคคลเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดวยการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ทั้งดานวิชาการ ดานขอมูล ขาวสาร รวมทั้งชวยเติมเต็มภารกิจสำคัญๆ ของ
สมาคมดวย
สำหรับป 2562 ทีผ่ า นมาสถาบันตระหนักดีวา กระแสการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีของโลกทีพ่ ฒ
ั นาอยางรวดเร็ว มีการนำ AI
(Artiﬁcial Intelligence) หรือปญญาประดิษฐ มาใชในธุรกิจหลากหลายประเภททั้งในงานสำนักงานและงานในระบบอุตสาหกรรม
ซึง่ นักบริหารทรัพยากรบุคคลไมเพียงแตจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเทานัน้ แตจะตองเขาไปมีสว นในการปรับเปลีย่ นทักษะ
ของคนทำงาน (re–skill) หรือเพิ่มพูนทักษะของคนทำงาน (up-skill) ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปดวย
สถาบันฯ จึงไดจัดสัมมนาเชิงลึกในรูปแบบ Round Table โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง อาทิ ผูอำนวยการ
ศูนยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุน ยนต นายกสมาคมผูน ำเขา AI (ปญญาประดิษฐ) ผูแ ทน TDRI ผูบ ริหารองคกรทีน่ ำ AI เขามาใช
ตลอดจนนักบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรทีม่ กี ารนำ AI เขามาใช มารวมกันระดมความเห็นในเรือ่ ง “Automation : โอกาสทางธุรกิจ
หรือวิกฤตในงาน HR” ขึ้นที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีการรวบรวม บทความทางวิชาการ งานวิจัย และ
ขอมูลเชิงลึกจากวิทยากร มาวิเคราะหวจิ ารณรว มกัน หลังจากนัน้ จึงนำขอสรุปมาเรียบเรียงจัดพิมพเพือ่ เผยแพรและไดนำมาจัดสัมมนา
เผยแพร Best Practices ขององคกรตางๆในงาน “วันนักบริหารทรัพยากรบุคคล” ในหัวขอ “RPA to AI : Impact on HR practice
and Future Workforce” ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี มีนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการ
สนใจเขารวมจำนวนมาก
สถาบันฯ ตระหนักดีวายังมีภารกิจสำคัญอีกหลายประการที่จะตองจัดทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
เชน การเตรียมพัฒนาศูนยขอมูลทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย การสงเสริมองคกรตางๆ ใหพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ในองคกร การจัดหลักสูตรฝกอบรมแบบเขมขนในภาคปฏิบตั ิ เพือ่ สงเสริมใหนกั บริหารทรัพยากรบุคคลไดพฒ
ั นาตัวเอง เพือ่ ความสำเร็จ
ในวิชาชีพและมีความพรอมที่จะทำการสอบเทียบวัดระดับกับสถาบัน HRCI ตอไป และที่สำคัญอยางยิ่งสถาบันจะเดินหนาจัดตั้ง
สภาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลใหเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นตอไป
ผมในฐานะประธานสถาบันฯ หวังวาจะไดรับการสนับสนุนรวมมือรวมใจกันทำใหวิชาชีพทรัพยากรบุคคลไดรับการยอมรับ
มากขึ้นตอไป

นายวรพงษ รวิรัฐ
ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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น
^สารประธานสถาบั
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand HRCI) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เปนองคกร
อิสระภายใตการสนับสนุนของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ขึ้นทะเบียนเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certiﬁcation Body) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
ในป 2562 สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยไดทำการทดสอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแกนักบริหาร
งานบุคคลไปแลวทัง้ สิน้ จำนวน 154 ราย แบงเปน ระดับ 3 จำนวน 103 ราย ระดับ 4 จำนวน 41 ราย ระดับ 5 จำนวน 8 ราย และ ระดับ
6 จำนวน 2 ราย โดยมีผูผานการทดสอบและรับรองในป 2562 จำนวน 62 ราย หรือรอยละ 40.26 ซึ่งในปนี้มีแนวโนมการผานการ
ทดสอบและรับรองที่สูงขึ้นกวาทุกปที่ผานมา ซึ่งแสดงถึงวาผูเขารับการทดสอบและรับรองคุณวุฒิฯมีการเตรียมตัวที่พรอมมากขึ้น
จำนวนผูเขารับการทดสอบและรับรองคุณวุฒิฯตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นป 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 695 ราย
ขณะเดียวกันในป 2563 ทางสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand HRCI) ไดรว มมือกับสถาบัน
พัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทรัพยากรบุคคลใหกบั ผูป ระกอบวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ทุกสาขาและระดับ เพื่อใหมีความสามารถในการทำงานในวิชาชีพอยางมืออาชีพ และประสบความสำเร็จในการเขารับการทดสอบ
และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผูผานการรับรองในป 2562 ทุกทานครับ

นายพิบูลย ธาระพุทธิ
ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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^สารนายกสมาคม
การจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย

ป 2020 เปนปแหงความทาทาย ในการดำเนินธุรกิจของทุกองคกร สถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง อยางคาดไมถึง จากภายนอก
องคกร เปรียบเสมือน สึนามิ ลูกใหญ ที่เขามา กระทบองคกร ไมวาจะเปน สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาการแพรระบาด ของไวรัสโควิด-19 สงผลให ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปจจุบนั ถูกคาดการณวา ปน้ี จะเปนปท่ี เศรษฐกิจ
ของประเทศ เติบโตต่ำกวาทีค่ าด อันเปนผลมาจาก การทองเทีย่ ว ทีล่ ดลง การสงออกทีล่ ดลง หรือแมแตปญ
 หาการเมืองภายในประเทศ
ที่ทำให การใชจายภาครัฐ ไมสามารถใชงบประมาณไดตามที่วางแผนไวฯลฯ ปญหาตางๆ นานา ของประเทศไทย ลวนแตเปนความ
ทาทาย ที่สงผล ตอขีดความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ ของทุกองคกรในประเทศไทย ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลาง
หรือธุรกิจขนาดใหญ ลวนแตตอ งเผชิญ กับปจจัยภายนอก ทีไ่ มสามารถควบคุมไดดว ยตัวเอง สิง่ ทีท่ ำใหองคกร สามารถบริหารจัดการ
ภายใตภาวะดังกลาวนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเรือ่ งสำคัญทีส่ ดุ นีค่ อื โอกาสทีส่ ำคัญ ในการแสดงบทบาท ของ HR อยางแทจริง
ในการบริหารคน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ในภาวะการณน้ี HR ไมใชแคเพียง เปน Business Partner แตงาน HR
เปนความหวังขององคกร ในการนำพาองคกร ผานภาวะความยากลำบาก การแสดงบทบาทดังกลาวนี้ คือบทบาทของ HR ที่เปน
HR Leader ทีส่ ามารถนำองคกร กาวขามขอจำกัด ดวยการบริหารคน เพราะสิง่ ทีท่ ำใหองคกร ขับเคลือ่ นได ไมใชแคเพียง โครงสราง
องคกร กระบวนการทำงาน เครือ่ งมือในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดา นดิจติ อล ทีอ่ งคกรนำมาใช แตสง่ิ ทีข่ บั เคลือ่ นองคกรทีแ่ ทจริง
ในชวงเวลาทีท่ า ทายในป 2020 คือ คน องคกรทีจ่ ะอยูร อดได ชวงเวลาทีท่ า ทายนี้ ตองกลา เปลีย่ นแปลงตัวเอง แบบ "Transformational
Change" ลืมอดีต มองหาสิ่งใหม มองไปขางหนา กลาทิ้งวิธีคิดแบบเดิมๆ การทำงานแบบเดิมๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง
องคกรตองเปลีย่ นแปลงตัวเอง ใหเปน องคกรทีค่ ลองตัว หรือ Agility Organization ดวย กรอบความคิดใหมๆ ของคน ในองคกร ทีม่ ี
กรอบความคิดทีเ่ ปดกวาง Growth Mindset ยอมรับสิง่ ใหมๆ กลาลองผิดลองถูก มีเปาหมายทีช่ ดั เจน ปรับเปลีย่ นรูปแบบการทำงาน
ใหรวดเร็ว เพือ่ ตอบสนองลูกคา ตอบสนองธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว รูปแบบวิธคี ดิ จากเดิม ทีเ่ ปนไซโล โครงสรางองคกร ในอดีต
ตองกลับมา สรางความรวมมือ ในการทำงานภายในองคกร ในรูปแบบ Agile Way สรางนวัตกรรม ในการทำงานดวย รูปแบบความคิด
ของ Design Thinking ทีม่ งุ เนน ลูกคาเปนศูนยกลาง กลาทีจ่ ะเรียนรูท ำสิง่ ใหมๆลองผิดลองถูกปรับเปลีย่ นอยางรวดเร็ว การใช OKRs
มาเพิ่ม ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององคกร ใหมีเปาหมายที่ชัดเจน มีการดำเนินการที่รวดเร็ว หรือแมแตการนำ Digital
Technology มาใชในการบริหารคน เพื่อเพิ่ม ความเร็ว ในกระบวนการทำงาน เพิ่มความเร็วในการวิเคราะหขอมูลดานคน ใหการ
บริหารคนสามารถสรางแรงจูงใจ ใชศักยภาพคน เพื่อ สนับสนุนความสามารถขององคกร อยางเต็มที่.....
ป 2020 นับวาเปน ปทท่ี า ทายและมีความสำคัญอยางยิง่ ในการบริหารคน ของทุกองคกร นีค่ อื บทพิสจู น ความสำคัญของวิชาชีพ
HR ในฐานะ HR Leader ที่ชวยขับเคลื่อนองคกร ใหกาวขามขอจำกัด ดวยศักยภาพของคน ในองคกรอยางแทจริง

ดร.บวรนันท ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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^

สถาบันพัฒนาวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคล
Institute of HR
Professional Development
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^

สถาบันพัฒนา
วิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงาน

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ชือ่ ภาษาอังกฤษวา
Institute of HR Professional Development ชื่อยอ “IHPD”
เปนสวนหนึง่ ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ที่ดำเนินงานโดยอิสระ ภายใตการบริหารของคณะกรรมการ
สถาบันฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทางวิชาการ
ในการวางรากฐานดานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต โดยไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
สมาคมฯ

Round Table
Round Table : From RPA to AI : Impact and Future
Workforce on HR Practice เปนโครงการจัดทำ Round Table
เกี่ยวกับ Robot Process Automation (RPA) เพื่อสำรวจ
บทบาท RPA ศึกษาผลกระทบ กรอบแนวคิด แนวทาง การ
สงเสริมการปรับเปลีย่ นบทบาทของทรัพยากรบุคคล การเตรียม
ความพรอม เพือ่ นำไปสูก ารทำงานวิจยั ยอยๆ โดยในประเทศไทย
ยังไมมีการทำโครงการวิจัยเรื่องนี้อยางจริงจัง
การจัดการประชุมกลุมยอย (Round Table) หัวขอ
“Automation : โอกาสทางธุรกิจหรือวิกฤติในงาน HR ?” วันศุกร
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก
โดยจัดเปน 2 รอบ จากผูทรงคุณวุฒิที่เชิญเขารวม กลุมที่ 1 :
Automation ในอุตสาหกรรมตางๆ กลุมที่ 2 : Automation กับ
งานทรัพยากรมนุษยในองคกร

Track Automation : Workforce in the age of
Automation
Relationships with International
การจัดการประชุม “APFHRM 2019” วันที่ 5-7 กันยายน
2019 ที่ไตหวัน ทางสมาคมฯ โดยคุณเนาวรัตน บำรุงจิตต
ประธานคณะทำงาน Relationships with International
Associations (ผูแ ทน) และคุณวชิราภรณ แสงพายัพ ผูจ ดั การ
สมาคมฯ เดินทางไปรวมประชุม

สืบเนือ่ งจากงาน Round Table เปนภาพบรรยากาศหอง
Track Automation ผลงานทีม่ กี ารรวบรวมขอมูลนำมาบรรยาย
ใหผรู ว มงาน Thailand HR Day 2019 รวมรับฟง เมือ่ วันที่ 20-21
พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
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THAILAND

HRCI

^

สถาบันรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย
Thailand Human Resource
Certification Institute
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สถาบันรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย

สถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
(Thailand Human Resource Certiﬁcation Institute หรือ
Thailand HRCI) กอตัง้ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 เปนองคกร
อิสระ ภายใตการกำกับและสนับสนุนของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ทำหนาที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และใหการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย
ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เปนที่
ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

คณะกรรมการสถาบันฯ
1. คุณพิบูลย ธาระพุทธิ
2. ดร.พีระพงษ สุนทรวิภาต
3. คุณมนูญ หนูเนตร
4. คุณกิจพัฒน ตระกูลเมฆี
5. คุณสมิต สัมปตตะวนิช
6. คุณขนิษฐา เขตสมุทร
7. ผูจัดการสมาคมฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

ว�สัยทัศน
สถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
ทำหนาที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและใหการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยดวยความถูกตองเปนธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได เปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝาย

ภารกิจ
1. จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคลทั่ว
ประเทศไทย ทุกระดับตามมาตรฐานอาชีพทรัพยากรบุคคล
ที่ประกาศเปนมาตรฐานแหงชาติโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) หรือ สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ใหการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลทัว่ ประเทศ
ไทยทุกระดับตามมาตรฐานอาชีพทรัพยากรบุคคลที่ประกาศ
เปนมาตรฐานแหงชาติโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) หรือ สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. ประสานงานกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
ประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สถาบัน
การศึกษา สถาบัน องคการ หรือบุคคล ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ แสวงหา
ความรวมมือและดำเนินงานใหบรรลุผลตาม วิสัยทัศน ภารกิจ
และเปาหมายของสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย

กิจกรรมผลการดำเนินงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดรับรองให
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เปนองคกรที่มี
หนาทีร่ บั รองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (Certiﬁcation
Body: CB) ในขอบขายการรับรองสาขาบริหารงานบุคคลภายใต
ชื่อ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
(Thailand Human Resource Certiﬁcation Institute) Thailand
HRCI เปดรับสมัครและจัดสอบรับรองมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ตามขอบเขตที่ไดรับการอนุมัติ ตลอดป 2562
ประกอบดวย
ชั้นคุณวุฒิ 3 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่
ขอรับรอง เปน นักบริหารงานบุคคล ระดับ ผูปฏิบัติงาน (HR
Practitioner-HRP) จำแนกเปน 4 สาขา ประกอบดวย สาขา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร สาขาบริหารคาตอบแทน สาขา
เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ
ชั้นคุณวุฒิ 4 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่
ขอรับรอง เปน นักบริหารงานบุคคล ระดับผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูบ ริหารระดับตน (HR Professional-PHR) จำแนกเปน 8 สาขา
ประกอบดวย สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สาขาบริหาร
คาตอบแทน สาขาเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สาขา
พนักงานสัมพันธ สาขาวางแผนอัตรากำลัง สาขาบริหารผลงาน
สาขาบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ สาขาพัฒนาองคการ
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ชั้นคุณวุฒิ 5 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เปน นักบริหารงาน
บุคคล ระดับผูเ ชีย่ วชาญอาวุโส หรือผูบ ริหารระดับกลาง (Senior
HR Professional-SPHR)
ชั้นคุณวุฒิ 6 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เปน นักบริหารงาน
บุคคล ระดับผูชำนาญการพิเศษหรือผูบริหารระดับสูง (HR
Expert-EHR)
ป 2562 Thailand HRCI เปดรับสมัครและจัดสอบรับรอง
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามขอบเขตที่ไดรับการ
อนุมัติ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1/2562
ศูนยสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
เปดรับสมัคร ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม
2562 จัดสอบขอเขียน วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 โดยเปดรับสมัคร
สอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 คุณวุฒิชั้น 3 มีผูสมัครสอบ 12 คน
เขาสอบ 10 คน และคุณวุฒชิ น้ั 4 มีผสู มัครสอบ 9 คน เขาสอบ
6 คน ผูผ า นการรับรอง คุณวุฒชิ น้ั 3 จำนวน 3 คน และ คุณวุฒิ
ชั้น 4 จำนวน 2 คน รวมผูผานการรับรอง 5 คน

ครั้งที่ 2/2562
ศูนยสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัคร
ในชวงเดือนพฤศจิกายยน 2561 – เดือนมกราคม 2562 จัดสอบ
ขอเขียน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ทุกชัน้
คุณวุฒิ คุณวุฒิชั้น 3 มีผูสมัครสอบ 15 คน เขาสอบ 11 คน
คุณวุฒิชั้น 4 มีผูสมัครสอบ 7 คน เขาสอบ 5 คน คุณวุฒิชั้น 5
มีผูสมัครสอบ 4 คน เขาสอบ 1 คน และคุณวุฒิชั้น 6 มีผูสมัคร
สอบ 2 คน เขาสอบ 2 คน ผูผ า นการรับรอง คุณวุฒชิ น้ั 3 จำนวน
5 คน คุณวุฒิชั้น 4 จำนวน 3 คน คุณวุฒิชั้น 5 จำนวน 1 คน
และคุณวุฒชิ น้ั 6 ไมมผี ผู า นการรับรอง รวมผูผ า นการรับรอง 9 คน

ครั้งที่ 3/2562
ไมมีการจัดสอบเนื่องจากผูสมัครขอยายไปสอบพรอม
ครั้งที่ 4/2562

ครั้งที่ 4/2562
ศูนยสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัคร
ในชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2562 จัดสอบขอเขียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 - 5
คุณวุฒิชั้น 3 มีผูสมัครสอบ 33 คน เขาสอบ 29 คน คุณวุฒิชั้น
4 มีผูสมัครสอบ 15 คน เขาสอบ 15 คน และคุณวุฒิชั้น 5 มี
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ผูสมัครสอบ 5 คน เขาสอบ 5 คน ผูผานการรับรอง คุณวุฒิชั้น
3 จำนวน 16 คน คุณวุฒิชั้น 4 จำนวน 6 คน และคุณวุฒิชั้น 5
จำนวน 2 คน รวมผูผานการรับรอง 24 คน

ครั้งที่ 5/2562
ศูนยสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัคร
ในชวงเดือนมิถนุ ายน 2562 จัดสอบขอเขียน วันที่ 19 กรกฎาคม
2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ทุกชัน้ คุณวุฒิ คุณวุฒชิ น้ั 3 มีผสู มัคร
สอบ 14 คน เขาสอบ 13 คน คุณวุฒิชั้น 4 มีผูสมัครสอบ 4 คน
เขาสอบ 4 คน คุณวุฒิชั้น 5 มีผูสมัครสอบ 2 คน เขาสอบ 2 คน
และคุณวุฒิชั้น 6 ไมมีผูสมัครสอบ ผูผานการรับรอง คุณวุฒิชั้น
3 จำนวน 3 คน คุณวุฒิชั้น 4 จำนวน 2 คน และคุณวุฒิชั้น 5
จำนวน 1 คน รวมผูผานการรับรอง 6 คน

ครั้งที่ 6/2562
ศูนยสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดรับสมัคร ในชวงเดือน
มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562 จัดสอบขอเขียน วันที่ 24
สิงหาคม 2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ชัน้ คุณวุฒิ 3 และ 4 คุณวุฒิ
ชัน้ 3 มีผสู มัครสอบ 12 คน เขาสอบ 12 คน และคุณวุฒชิ น้ั 4 มี
ผูส มัครสอบ 1 คน เขาสอบ 1 คน ผูผ า นการรับรอง คุณวุฒชิ น้ั 3
จำนวน 5 คน คุณวุฒชิ น้ั 4 ไมมผี ผู า นการรับรอง รวมผูผ า นการ
รับรอง 5 คน

ครั้งที่ 7/2562
ศูนยสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดรับสมัคร
ในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562 จัดสอบขอเขียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ชัน้ คุณวุฒิ 3 และ
4 คุณวุฒิชั้น 3 มีผูสมัครสอบ 4 คน เขาสอบ 4 คน และคุณวุฒิ
ชัน้ 4 ไมมผี สู มัครสอบ ผูผ า นการรับรอง คุณวุฒชิ น้ั 3 จำนวน 2
คน รวมผูผานการรับรอง 2 คน

ครั้งที่ 8/2562
ศูนยสอบสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
เปดรับสมัคร ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดสอบขอเขียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยเปดรับสมัครสอบ ชัน้ คุณวุฒิ 3 และ
4 คุณวุฒชิ น้ั 3 มีผสู มัครสอบ 25 คน เขาสอบ 24 คน และคุณวุฒิ
ชั้น 4 มีผูสมัครสอบ 14 คน เขาสอบ 10 คน ผูผานการรับรอง
คุณวุฒิชั้น 3 จำนวน 7 คน และคุณวุฒิชั้น 4 จำนวน 4 คน รวม
ผูผานการรับรอง 11 คน
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การจัดสอบป 2562 มีผูสมัครทั้งสิ้น 178 คน เขาสอบ
จริ ง 154 คน ผ า นการรับรอง 62 คน คิดเปนรอยละ 40.26
ของจำนวนผูเ ขาสอบ

ตาราง สรุปจำนวนผูผานการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลประจำป 2562
วันที่รับสมัคร

ครั้งที่

ศูนยสอบ

1/2562

มอ.ภูเก็ต พ.ย. 61–ม.ค. 62

วันที่สอบ
ขอเขียน
9 ก.พ. 62

2/2562

นิดา

พ.ย. 61–ม.ค. 62

22 ก.พ. 62

4/2562

นิดา

ก.พ.–พ.ค. 62

7 มิ.ย. 62

5/2562

นิดา

มิ.ย. 62

19 ก.ค. 62

มิ.ย.–ก.ค. 62

24 ส.ค. 62

6/2562 ม.เชียงใหม
7/2562

นิด

มิ.ย.–ก.ค. 62

22 ส.ค. 62

8/2562

PMAT

พ.ย. 62

13 ธ.ค. 62

รวม

คุณวุฒิ

จำนวน
ผูสมัคร

จำนวน
ผูเขาสอบ
จริง

ผานไดรับ
การรับรอง

รอยละของ
ผูผาน
การรับรอง

3
4
3
4
5
6
3
4
5
3
4
5
6
3
4
3
4
3
4

12
9
15
7
4
2
33
15
5
14
4
2
0
12
1
4
0
25
14
178

10
6
11
5
1
2
29
15
5
13
4
2
0
12
1
4
0
24
10
154

3
2
5
3
1
0
16
6
2
3
2
1
0
5
0
2
0
7
4
62

30.00
33.33
45.45
60.00
100.00
0.00
55.17
40.00
40.00
23.08
50.00
50.00
0.00
41.67
0.00
50.00
0.00
29.17
40.00
40.26

รายช�่อผูผานการรับรองใน ป 2562
HR Practitioner (HRP)
คุณวุฒิว�ชาช�พนักบร�หารงานบุคคล ชั้น 3
สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- นางสาวจตุพร ระเดน
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
- นายสายันต นะวิจิตร
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

- นางสาวกรกนก ชูวงษ
บริษัท คิงเพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
- นางสาวชนัญญา ตันติธีรบูลย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- นางธัณฐภรณ เปยมเกษมพงศ
โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด สาขาสมุทรสาคร
- นายจิรัฏฐ บุณฑริก
บริษัท บิช มอเตอรส จำกัด

22

- นายสุทัศน สิขเรศ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
- นางสาวกานตชนก กาศสมบูรณ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- นายเอกสิทธิ์ แซลิ้ม
บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
- นางสาวธิดาภรณ สุปตติ
บริษัท น้ำตาลและออยตะวันออก จำกัด
- นางสาวณปภัช ภัทรจิตติอมร
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด
- นางสาวณัชรัตน ตาวงศ
บริษัท เชียงใหมสุขสวัสดิ์ จำกัด
- นายพิชุตม ภัทรอาภากร
บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร จำกัด
- นายอรรถพนธ สิงหแกวสืบ
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- นางสาวณอาภา ชัญศิญากานต
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
- นายกูเกียรติ งามวิทยโรจน
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซเพรส กรุป จำกัด
- นางสาวชุติมณฑน ชนะสิงห
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
สาขาบริหารคาตอบแทน
- นางสาวสุดาวดี จาผองศรี
บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท จำกัด
- นางสาวธตรฐ จิรรวิดี
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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สาขาพนักงานสัมพันธ
- นางสาวรสธร ภัทรโชค
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นางสาววิลาวัณย รัตนภัทรนันท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นางสาวณิชาภา ตาโรย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นายทิยัชชา อักษรศรี
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นายนภัสชญา ตาดไธสง
บริษัท ไทย วี.พี. คอรปอเรชั่น จำกัด
- นางสาวชญานิศ คเชนทร
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จำกัด
- นายพิชุตม ภัทรอาภากร
บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร จำกัด
สาขาเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นายณัฐวุฒิ หนูหมื่น
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
- นายสรายุทธ มูสิกะ
บริษัท ไอ พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- นางสาวสุพาณี สอนซื่อ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
- นางสาวสุธิดา ทรัพยกิตติวุฒิ
บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)
- นางสาวกัญญาภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
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- นางสาวฐิติพร อรามศรี
บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นายธนัช พิริยะวณิชย
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
- นางสาวปรารถนา ผกาแกว
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นางอาทิตยา โภคะกุล
องคการสวนพฤกษศาสตร
- นางสาวบุษรินทร คมสัน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- นางพรพิมล กล่ำแวววงศ
องคการสวนพฤกษศาสตร
- นายฐปนัตว เกื้อกูลวงศ
การเคหะแหงชาติ
- นายยิ่งยศ ปลาทอง
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- นายวสันต ตั้งโภคานนท
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- นายปรัชญา วรรณวนิช
บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท พร็อพเพอรตี้ จำกัด
- นางสาวสุชญา อนันตวัฒนาพร
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- นายมุนินทร ณ บางชาง
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

HR Professional (PHR)
คุณวุฒิว�ชาช�พนักบร�หารงานบุคคล ชั้น 4
สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- นายธราพงษ เดชอักษร
โรงแรมอันดารา รีสอรท แอนด วิลลา
- นางสาวธัญดา นิลโสภา
บริษัท คิงเพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
- นางสาวชื่นจิตร ไสยวรรณ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- นางรติยา กองกิตติวงศ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- นางสาวชิดชนก อันชนา
บริษัท ไทยยาซากิ คอรปอเรชั่น จำกัด
- นางสาวชอทิพย อติชาตสินธพ
บริษัท ไทยยาซากิ คอรปอเรชั่น จำกัด

สาขาพนักงานสัมพันธ
- นายกิตติพศ ภัคมงคล
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นายบำรุง บุญเคลิ้ม
บริษัท น้ำตาลและออยตะวันออก จำกัด
สาขาเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นางสาวชุชาดา สักจง
บริษัท คิงเพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
- นายสุขพัฒน คงเพ็ชร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- นางสาวพิมใจ สวัสดิสาระ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
สาขาบริหารผลงาน
- นางสาวสุภาพร ยินดี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
- นางสาวปถิตา ชูพันธดิลก
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
สาขาพัฒนาองคการ
- นางสาวนุชนารถ นาคเอี่ยม
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นางสาวน้ำทิพย กอนันทา
บริษัท ไทยยาซากิ คอรปอเรชั่น จำกัด

Senior HR Professional (SPHR)
คุณวุฒิว�ชาช�พนักบร�หารงานบุคคล ชั้น 5
- นายสุเทพ สาสังข
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- นายเชาวลิต เหลาประเสริฐศิริ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
- นางสาวสิริลักษณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
- นางสาวดวงใจ ถนอมชาติ
บริษัท ไทย ยาซากิ คอรปอเรชั่น จำกัด

HR Expert (EHR)
คุณวุฒิว�ชาช�พนักบร�หารงานบุคคล ชั้น 6
(ไมมีผูผานการรับรอง)
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PMAT

^

สมาคมการจัดการ
งานบุคคล
แหงประเทศไทย
Personnel Management
Association of Thailand
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^ วิสัยทัศน

พัฒนาและผลักดันใหว�ชาช�พการบร�หารงานบุคคลในประเทศไทย
บรรลุระดับมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ

พั
น
ธกิ
จ
^

นศูนยกลางการพัฒนาความรูดานบร�หารงานบุคคลของประเทศไทย
^ เปยกระดั
^ บการบร�หารงานของสมาคมฯ ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ

^
^
^
^

ระหวางประเทศ มีการเติบโตอยางยั่งยืน
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ
ผลักดันใหงานบร�หารบุคคลไดรับการบรรจ�เปนสวนหนึ่งของพันธกิจขององคกรตางๆ
เปนตัวแทนดำเนินการ หร�อทำงานรวมกับหนวยงานราชการ/สถาบันอื่นๆ
ทั้งในและตางประเทศเพื่อผลักดันเร�่องที่เกี่ยวของกับการบร�หารงานบุคคล
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอว�ชาช�พ
ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนโดยรวมของสมาช�ก และนักบร�หารงานบุคคล
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ประวัติ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (Personnel
Management Association of Thailand) หรือ PMAT เปนสมาคม
วิชาชีพดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลาง
การเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูใหกับ
เหลานักทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศ สมาคมฯ ไดกอตั้ง และ
ดำเนินการตอเนือ่ งมานานกวา 50 ป และยังคงดำรงภารกิจหนาที่
ในการพัฒนาและสรางความเปนปกแผนมั่นคงใหกับวิชาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล นับไดวา เปนองคการหนึง่ ทีท่ ำหนาทีส่ ำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพือ่ สนองเจตนารมณ
และนโยบายของรัฐบาลฯ ทีจ่ ะพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital)
ใหเพียงพอรองรับการพัฒนาประเทศปจจุบนั ทางสมาคมฯ มีสมาชิก
ประกอบดวยองคการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษาประมาณ 2,000 แหง ทั่วประเทศ
PMAT ยังเปนองคการวิชาชีพทางดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เปนตัวแทนของประเทศเขารวมเครือขายสมาชิกของ
“Asia Paciﬁc Federation of Human Resource Managment
(APFHRM)” รวมทัง้ เปนสมาชิกของ “The World Federation of
People Management Associations (WFPMA)” อีกทัง้ ยังใหความ
รวมมือกับภาครัฐ คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล และเปนหนึ่ง
ในคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(กพข.) นอกจากนี้ ยังมีสว นรวมในการทำงานกับอีกหลายหนวยงาน
เชน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
และสถาบันการศึกษาอีกหลายแหง เปนตน

ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2507 สวนแรงงานกรมประชาสงเคราะห ในปจจุบนั
คือกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ไดจดั การอบรมการบริหาร
งานบุคคลใหกับผูที่ประกอบอาชีพดานงานบุคคล ในสถาน
ประกอบการตางๆ จำนวน 300 คน ผูเขารวมฝกอบรมครั้งนั้น
ไดรว มกันจัดตัง้ สถาบันวิชาชีพการบริหารงานบุคคล ขึน้ ในวันที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดยใชชื่อวา สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย (ส.จ.ท.)

วัตถุประสงค
ในเบื้องตน สมาคมฯ กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมหลักการและ
การปฏิบัติของการจัดการงานบุคคล และการแรงงานสัมพันธ
ในประเทศไทยใหกา วหนา สนับสนุนการศึกษาหาความรูใ นดาน
วิชาการ เพิม่ พูนสมรรถภาพและใหความชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ในอันที่จะนำวิธีการจัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธที่ดี
ไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่และถูกตอง
ปจจุบนั สมาคมฯ ไดทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางสำหรับสมาชิก
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในเรื่องตางๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ ประสานงาน
และรวมมือกับสถาบันวิชาชีพอื่นๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจ
ระหวางนายจางและลูกจาง ใหคำแนะนำและความชวยเหลือ
ในเชิงวิชาชีพดานการบริหารงานบุคคลสำหรับสมาชิก

ประเภทสมาช�ก
ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญรายป
สมาชิกสามัญตลอดชีพ
สมาชิกสถาบันรายป
สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
สมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคลรายป
สมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดชีพ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสมทบ
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การบร�หารงานสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ประกอบดวยคณะ
กรรมการไมเกิน 25 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและ
จากการแตงตั้ง เปนผูวางนโยบายและการบริหารงานสมาคมฯ
กรรมการแตละทานมีวาระการเปนกรรมการทานละ 2 ป และมี
คณะทีป่ รึกษาซึง่ มาจากผูท รงคุณวุฒใิ นสาขาอาชีพบริหารบุคคล
มารวมใหคำปรึกษาการดำเนินงานของสมาคมฯ อีกไมเกิน 15 ทาน

สิทธ�ประโยชนสำหรับสมาช�ก
บร�การดานว�ชาการ การฝกอบรม สัมมนา
ความรู ในเร�่องการบร�หารงานบุคคล

^ สัมมนาดานการบริหารงานบุคคลอยางนอย 6 ครัง้ ตอป มูลคา

12,000 บาท
^ สิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญประจำป พรอมทั้ง สัมมนา
ดานการบริหารงานบุคคล
^ รับ People Magazine (วารสารการบริหารฅน) จำนวน 4 เลม
ตอ ป มูลคา 320 บาท
^ รับสวนลดในการสัง่ ซือ้ หนังสือของสมาคมฯ 15-20% จากราคา
ปกติ
^ รับสวนลดสัมมนาหลักสูตรตางๆ
^ รับสวนลดในการจัดอบรม ln-House Training ภายในองคกร
^ รับสวนลดในการเขารวมงาน Thailand HR Forum หรือ
Thailand HR Day
รับสวนลดการเขารวมโครงการสำรวจอัตราคาจางและสวัสดิการ
^
และการเขาใชระบบ Salary Web-Based Application
^ เขารวมโครงการ PMAT สัญจร (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ)
^ บริการใหคำปรึกษา ดานการบริหารงานบุคคล กับผูเ ชีย่ วชาญ
ฟรี อาทิ ปญหาแรงงานสัมพันธ ปญหาคาจางเงินเดือน ปญหา
กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
บร�การขาวสาร ความรูทางว�ชาการสำหรับว�ชาช�พ
บร�หารงานบุคคล
^ วารสาร People Magazine เปนวารสารราย 3 เดือน ทีร่ วบรวม
ความคิดเห็น บทความ ความรูทางวิชาการดานบริหารบุคคล
และแรงงานสัมพันธ ซึ่งเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
และองคกรตางๆ มานานกวา 39 ป โดยสมาชิกจะไดรบั วารสาร
4 เลม ตอป

รวมเปนตัวแทนของสมาช�กในการบร�หารสมาคมฯ
^ สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ
ตลอดจนมีสิทธิ์ สมัครรับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหนงเปน
กรรมการบริหารของสมาคมฯ
รวมเปนตัวแทนของนักบร�หารงานบุคคลภาคเอกชน
^ มีสว นสนับสนุนรวมมือและสรางสรรคแรงงานสัมพันธ ระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชนสุขของแรงงานไทย
รวมเปนสวนหนึ่ง ในการสนับสนุนสงเสร�มว�ชาช�พบร�หารงาน
บุคคลของประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
^ สมาคมฯ ไดทำหนาทีเ่ ปนตัวแทนของนักบริหารงานบุคคลของ
ประเทศไปสานสัมพันธแลกเปลีย่ นความคิดเห็นความรูใ นงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลกับตางประเทศทัง้ ในระดับอาเซียน และ
เอเซียแปซิฟค

บร�การอื่นๆ ของสมาคมฯ
สมาคมฯ มีบร�การสำหรับสมาช�ก และผูสนใจ ดังนี้
บร�การจัดหลักสูตรการสัมมนา และฝกอบรม

^ บริการออกแบบและจัดฝกอบรมภายในองคการ (In-House

Training)
^ บริการจัดหลักสูตรอบรม สำหรับวิชาชีีพบริหารงานบุคคล
(Public Training)
บร�การหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ ความรูเกี่ยวกับการบร�หาร
งานบุคคล
^ จำหนายหนังสือ สิง่ พิมพ เกีย่ วกับความรูก ารบริหารงานบุคคล
งานฝกอบรมงานระบบคุณภาพตางๆ
บร�การที่ปร�กษาองคการ
^ การจัดทำแผนฝกอบรมและการบริหารงานฝกอบรมขององคการ
^ การจัดวางโครงสรางองคการ ระบบงาน อัตรากำลังคน และ
การคัดเลือกพนักงาน
^ การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือน
^ ระบบการพัฒนาพนักงานในสายอาชีพตางๆ ตามแผนความ
กาวหนาในอาชีพ
^ การออกแบบ และใหคำปรึกษา การจัดระบบงานทรัพยากรบุคคล
^ การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแรงงาน
สัมพันธ
^ การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) บุคลากร
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รายช�่อนายกสมาคมฯ อดีต-ปจจ�บัน
ป พ.ศ.

รายช�่อ

2507 - 2508
2509 - 2510
2511 - 2512
2513 - 2514
2515 - 2516
2517 - 2518
2519
2520 - 2521
2522
2523
2524 - 2525
2526
2527 - 2528
2529
2530
2531 - 2532
2533
2534
2535 - 2536
2537 - 2538
2539 - 2540
2541 - 2542
2543 - 2544
2545 - 2546
2547 - 2548
2549 - 2550
2551 - 2552
2553 - 2554
2555 - 2556
2557 - 2558
2559 - 2560
2561 - 2562

ร.ต.ท.ธรรมา ลิปตะศิริ
นายสุข จุลเกียรติ
นายไพบูลย มณเฑียร
ร.ต.ท.ธรรมา ลิปตะศิริ
ศ.สมพงษ จุยศิริ
นายเดนพงษ พลละคร
นายสุชาญ โกศิน
นายเดนพงษ พลละคร
นายสุชาญ โกศิน
นายประกิต วิริโยทัย
นายณรงค อัตถิ
นายกมล คูสุวรรณ
นายโชคดี เดชกำแหง
นายสมิต สัชฌุกร
นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นายวรพงษ รวิรัฐ
นายทินกร เรือนทิพย
ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
นายวรพงษ รวิรัฐ
ดร.ธีระชัย เชมนะสิริ
นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นายบำรุง รามศรี
นายบำรุง รามศรี
นายฉัตรพงษ วงษสุข
นายฉัตรพงษ วงษสุข
นางมาริสา เชาวพฤฒิพงศ
นายฉัตรพงษ วงษสุข
นายวิโรจน สิริจันทานนท
นายวิโรจน สิริจันทานนท
ดร.ณัฐวุฒิ พงศสิริ
ดร.บวรนันท ทองกัลยา
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1. ศาสตราจารยสมพงษ จ�ยศิร�

สถานที่ทำงาน :
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0 2613 2261 โทรสาร : 0 2623 5650
E-mail : kanok@tu.ac.th

2. คุณวรพงษ รว�รัฐ

สถานที่ทำงาน :
บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนส พารทเนอร จำกัด
เลขที่ 24 ซอยสุดประเสริฐ 2 ถนนสุทธิสาร เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 0 2694 3414 โทรสาร : 0 2694 3415
E-mail : spcbusiness@hotmail.com

3. ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
สถานที่ทำงาน :
บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกชาง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2937 3773 โทรสาร : 0 2937 3770
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4. ดร.ธ�ระชัย เชมนะสิร�

สถานที่ทำงาน :
บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส จำกัด และ
บริษัท เอสอารไอ คอนซัลแตนท จำกัด
เลขที่ 3388/50 ชั้น 15 อาคารสิรินรัตน ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2367 5641-6 โทรสาร : 0 2367 5640
E-mail : teerachai99@gmail.com

5. ดร.อำนวย คงมีสุข

สถานที่ติดตอ :
เลขที่ 14/2 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

6. คุณชำนาญ พิมลรัตน

สถานที่ทำงาน :
บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกชาง ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2937 3773 ตอ 224 โทรสาร : 0 2937 3770

30

คณะที
ป
่
รึ
ก
ษา
^สมาคมฯ

7

8

9

7. ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
สถานที่ติดตอ :
เลขที่ 32/83 ซอยลาดพราว 23 ถนนลาดพราว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2930 0039 โทรสาร : 0 2930 5831
E-mail : khajonsak_k@yahoo.com

8. คุณสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
สถานที่ทำงาน :
ที่ปรึกษาอิสระ
เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
E-mail : adisaras@hotmail.com

9. คุณบำรุง รามศร�
สถานที่ติดตอ :
เลขที่ 431/46 ซอยประดู 13 ถนนเจริญกรุง 107
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2291 6283
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10. คุณไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
สถานที่ทำงาน :
บริษัท ไพบูลยนิติ จำกัด
เลขที่ 8, 10 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท : 0 2870 7956-60 โทรสาร : 0 2870 7961-2
E-mail : pbnitico@ksc.th.com, pbnitico@hotmail.com

11. คุณมาร�สา เชาวพฤฒิพงศ
สถานที่ทำงาน :
บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 100/75 อาคารวองวานิช ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท : 0 2645 0152-60 โทรสาร : 0 2645 0161
E-Mail : khun.marisa1@gmail.com

12. คุณสุรชัย ปลั่งสมบัติ
สถานที่ทำงาน :
บริษัท ไอเอ็มอีดี จำกัด
เลขที่ 236/200 หมูบานสหกรณครูไทย แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท : 0 2565 1219 โทรสาร : 0 2929 9500
E-mail : imedthai@yahoo.com
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1. ดร.บวรนันท ทองกัลยา
นายกสมาคมฯ

สถานที่ทำงาน :
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
2/6, 2/7 ซ.ลาดพราว 113 (ชื่นสุข) ถ.ลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท : 0 2374 0855 โทรสาร : 0 2374 0855 กด 8
E-mail : 168dot@gmail.com, president@pmat.or.th

2. คุณสุดคนึง ขัมภรัตน

เลขาธ�การ และอุปนายกสมาคมดานพัฒนาธุรกิจ
สถานที่ทำงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 5 อาคาร ดร.เกฮารด ลิงค ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท : 0 2710 3506 โทรสาร : 0 2379 4258
E-mail : sudkanung.k@bgrimmpower.com

4

3

5

4. คุณสนธยา เผาดี

อุปนายกสมาคมดานพัฒนาเคร�อขายว�ชาช�พ
สถานที่ทำงาน
บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหนง ผูอำนวยการ สายงานทรัพยากรมนุษยและธุรการ
700/360 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038 214 082, 038 214 491-4 โทรสาร : 038 214 083
E-mail : Sontayahr@hotmail.com

5. คุณว�ระชัย ศร�เพชระกุล

อุปนายกสมาคมดานพัฒนาเคร�อขายว�ชาช�พ
สถานที่ทำงาน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2285 8510 โทรสาร : 0 2610 2141
E-mail : weerachai.s@bangkokinsurance.com

3. คุณบุญเกียรติ เมธ�ทัศนีย

อุปนายกสมาคมดานพัฒนาว�ชาการ
และระบบงานทรัพยากรมนุษย
สถานที่ทำงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท : 0 2242 4440
E-mail : boonyakiat_m@boonrawd.co.th
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6. คุณว�โรจน สิร�จันทานนท

อุปนายกสมาคมดานรัฐกิจสัมพันธ

สถานที่ทำงาน
ตำแหนง Consultant : Human Resources
มือถือ : 089 827 0491
E-mail : virote_sirihr@yahoo.com

7. คุณอภิชาติ ขันธว�ธ�

อุปนายกสมาคมดานการตลาดและสื่อสารองคกร
สถานที่ทำงาน
บริษัท คิว เจ็น คอนซัลแทนท จำกัด
ตำแหนง Managing Director
อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
E-mail : apichat@qgen.co.th

8. คุณสุเมธ อมรนพรัตนกุล
เหรัญญิก

สถานที่ทำงาน
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง ผูอำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2692 0869 ตอ 149 โทรสาร : 0 2246 9125
E-mail : sumate.a@ktisgroup.com
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9. คุณปร�ม อินทวงศ
นายทะเบียน

สถานที่ทำงาน
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ตำแหนง ผูจัดการงานทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2285 9558
E-mail : primvolley_8@hotmail.co.th

10. คุณนงลักษณ ไชยเสโน
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัด
ตำแหนง Assistant Managing Director
เลขที่ 245 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท : 0 2421 9631
E-mail : nongluck1958@gmail.com
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11. คุณเกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท เอซี แมนเนจเมนท อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ตำแหนง ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
เลขที่ 88 ซอยลาซาล 58 อาคารเอพีนครินทร ถนนศรีนครินทร
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท : 0 2745 8325-6 โทรสาร : 0 2745 8327
E-mail : kasem@acee.co.th

12. คุณพัชรพล ชาญอุไร
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
สถาบันโคชไทย
ตำแหนง CO-MD MIND PROJECT
เลขที่ 17 ซอยอิสรภาพ 28 แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท : 0 2694 1603
E-mail : ramonmond@windowslive.com

13. คุณสมบูรณ จันทรเทพ
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14. ดร.สุรพิชย พรหมสิทธ�์
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำแหนง รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0 2613 2201 โทรสาร : 0 2224 8107
E-mail : surapit@tbs.tu.ac.th

15. ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหนง Partner
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2844 1000 โทรสาร : 0 2286 2228
E-mail : pirata.phakdeesattayaphong@th.pwc.com

กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ตำแหนง ผูจัดการฝายพัฒนาองคกร
กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2794 1000 ตอ 633
E-mail : sombooncha@mitrphol.com
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16. ดร.หลุยส คร�สธานินทร
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0 2071 1993 โทรสาร : 0 2071 8536
E-mail : luiskri@cpall.co.th

17. คุณหทัยพร เจ�ยมประเสร�ฐ
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท : 0 2470 2526-7 โทรสาร : 0 2470 3198
E-mail : hataiporn.c@kasikornbank.com

18. คุณวาร�นทร เจ�ยไพบูลย
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง รองผูอำนวยการ
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท : 075 205 555 โทรสาร : 075 205 460
E-mail : pmmikewarin@gmail.com
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19. คุณว�ศรุต รักษนภาพงศ
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนง กรรมการผูจัดการ
อาคารเดอะรวิภา 92 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2953 9972 โทรสาร : 0 2953 9971
E-mail : wisarut@him.co.th

20. คุณจงกลนี สายะบุตร
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท จำกัด
ตำแหนง HR Business Partner
เลขที่ 33/4 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2917
E-mail : Jongkolnee@hotmail. com
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21. คุณว�โรจน วงศสถิยราตุณ
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ-ดานบริหาร
ศักยภาพองคกร
เลขที่ 42/1 หมู 1 สุขุมวิท ก.ม.ที่ 124 ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท : 038 359 000 โทรสาร : 038 359 019
E-mail : viroj.wo@thaioilgroup.com

22. คุณวรดา ชำนาญพืช
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหนง กรรมการบริหาร
เลขที่ 700/1017 หมู 9 ตำบลมาบโปง อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท : 038 109 360-7 โทรสาร : 038 109 368
E-mail : worada@tbkk.co.th
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24. คุณว�ระ เจ�ยรนัยพานิชย
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง Vice President
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท : 0 2470 6837
E-mail : Weera.c@kasikornbank.com

25. คุณจามร เหลาอินจันทร
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง ผูจัดการทั่วไปอาวุโส
เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค 13 ถนนสุขุมวิท 71
(ปรีดี พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท : 0 2339 3999 ตอ 3150 โทรสาร : 0 2339 3990
E-mail : jamorn@gmail.com, jamron_la@sorkon.co.th

23. คุณสมศักดิ์ ว�ศวแสวงสุข
กรรมการ

สถานที่ทำงาน
บริษัท เค.อาร.เอส. สไปรซี่ ฟูดส จำกัด
ตำแหนง กรรมการบริหาร
เลขที่ 18/13 หมู 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
E-mail : somsak.wis@gmail.com
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1. นางสาวโชติมา ผึ�งประเสริฐ ณ ชล
เจาหนาที่ฝายสมาชิกสัมพันธ
2. นางสาวปยะนุช จิตพิริยะกุล
เจาหนาที่ฝายการเงิน-บัญชี
3. นางสาวมยุรฉัตร แซยาง
เจาหนาที่ฝายการเงิน-บัญชี
4. นางสาววรรณ� นิติเกษมไพศาล
เจาหนาที่ฝายการเงิน-บัญชี
5. นางสาวกัลยา พลชัยสิทธิกุล
เจาหนาที่ฝายบริหารสำนักงาน
6. นางสาวดุจดาว ประยงคหอม
เจาหนาที่ฝายบริหารสำนักงาน
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นางสาวเกศยา กาฬแกว นางสาวศุภิสรา สังวาลย นายธันวา คลายเงิน
หัวหนาฝายการตลาดและ หัวหนาฝายเทคโนโลยี
หัวหนาฝายฝกอบรม
กิจกรรมสัมพันธ
สารสนเทศ

นางอรทัย สินสาคร
หัวหนาฝายการเงินสำนักงาน

นางสาววชิราภรณ แสงพายัพ
ผูจัดการสมาคมฯ

4

11

6

5

12

13

7. นางสาวรัชญา น้ำพี้
ฝกอบรมอาวุโส
8. นายกิตติศักดิ์ พรหมเดช
เจาหนาที่ฝายฝกอบรม
9. นางสาวศุจิกานท ทองออน
เจาหนาที่ฝายฝกอบรม
10. นางสาวจารุณ� พันธศิริ
เจาหนาที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
11. นางสาวศรีประภา บุญสวน
เจาหนาที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

7

8

14

15

12. นายชาญชัย ยิ�งกิจสถาวร
เจาหนาที่ฝายวิชาการ
13. นางสาวภัทรรัมภา วงศนาถ
เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
และสำรวจอัตราคาจางเงินเดือน
14. นายชาคริต สุวรานนท
Magazine & Media
15. นายวันชัย อยูเจริญ
เจาหนาที่ฝายบริหารสำนักงาน-ธุรการ
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^

^

กิจกรรม

และการดำเนินงาน
ป 2562
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^

ฝายบริหาร

การประชุมใหญสามัญประจำป
และการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
สมาคมฯ
ในป 2562 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน จำนวน 6 ครัง้ และประชุมวาระพิเศษ 2 ครัง้
รวมทัง้ ไดจดั การประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เพือ่ รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมในรอบป ใหกับสมาชิกสมาคมฯ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2561
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ไดจดั งาน
ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม
2562 ณ หอง แกรนด บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพือ่ รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ในรอบป 2561 ใหกับสมาชิกสมาคมฯ ไดจัดใหมีการบรรยาย
พิเศษในหัวขอ “Driving HR Innovation through Design
Thinking” โดยคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of SCB 10X
Project ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และคุณบุญเกียรติ
เมธีทัศนีย ผูอำนวยการกลุมทรัพยากรบุคคล บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำกัด
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งานดานวางแผน
กลยุทธ

การปรับโครงสรางการทำงาน
และความรับผิดชอบ
โครงสรางกรรมการ
บร�หารสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

----------------------HRCI ---IHPD

อุปนายก
ดานสื่อสารองคกร

------

อุปนายก
ดานวิชาการและ
พัฒนาขอมูลและ
ระบบงาน HR

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ไดปรับ
โครงสรางการบริหารงานของเจาหนาทีส่ มาคมฯ รวมทัง้ กำหนด
ภารกิจและความรับผิดชอบใหม เพื่อใหสอดรับกับโครงสราง
กรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนเมื่อปที่แลว
ตามโครงสรางใหมการบริหารงานของสมาคมฯ จะมีผูจัดการ
สมาคมฯ รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป

อุปนายก
ดานรัฐกิจสัมพันธ

อุปนายก
ดานพัฒนาเครือขาย
วิชาชีพและสมาชิก
สัมพันธ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
เลขาธิการ
อุปนายก
ดานพัฒนาธุรกิจ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

โดยมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
อุปนายก
ดานรัฐกิจสัมพันธ

- สรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับหนวยงานที่เปน Inﬂuencer ในการบริหาร HR ของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ก.พ.,
ก.พ.ร.,กระทรวงแรงงาน, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สภาหอการคาไทย
- สรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนดาน HR ในประเทศ
- เปนตัวแทนรวมประชุมกับภาครัฐ
- สรางความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพดาน HR จากตางประเทศ อาทิ Asia Paciﬁc Federation of HRM

อุปนายก
ดานพัฒนา
เครือขายวิชาชีพ
และสมาชิก
สัมพันธ

- สรางความสัมพันธที่ใกลชิดชมรมบริหาร HR ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ขยายเครือขาย จำนวนสมาชิก PMAT ทั้งรายบุคคลและองคกร ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- สรางหรือริเริม่ เครือขายการบริหารทรัพยากรมนุษยในรูปแบบใหมๆ ผาน Line Group เพือ่ ประโยชนในการเพิม่ ฐานจำนวนสมาชิก
- ดำเนินกิจกรรมรวมกับชมรมบริหาร HR ในพื้นที่ตางๆ เพื่อขยายฐานสมาชิก
- สรางและพัฒนาเครือขายกับองคกรชั้นนำที่เปน Inﬂuencer ดานการบริหาร HR

อุปนายก
ดานวิชาการและ
พัฒนาขอมูลและ
ระบบงาน HR

อุปนายก
ดานพัฒนาธุรกิจ

- ศึกษา ติดตามแนวโนมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนำมากำหนดเปนขอมูล งานวิจัย
ที่สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการงาน HR ในธุรกิจตางๆ ได
- สรุปรายงานผลขอมูล HR Index ประจำไตรมาสของ PMAT และเผยแพรขอมูลรายงานดาน HR ไปสูสมาชิก
- ดูแลวารสารวิชาการดานการบริหาร HR
- พัฒนาและออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย รูปแบบใหม เพื่อสรางประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแกองคกรตางๆ รวมถึงการตอยอดและสรางรายไดในรูปแบบใหมใหแก PMAT
- ดูแลโครงการ Salary Survey
- การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษยในรูปแบบ Public Training HR Academy ใหแกสาธารณชน
และองคกรตางๆ
- ดูแล พัฒนาหลักสูตร PMAT ใหทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- เปนศูนยกลางในการวางแผนกลยุทธธุรกิจในการบริหารจัดการ PMAT และวิเคราะหวางแผนในการหาพันธมิตรใหม
ในการพัฒนาความรวมมือในการกอประโยชนใหแก Stakeholders
- พัฒนา ริเริ่มรูปแบบใหมในการพัฒนาธุรกิจของ PMAT ใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
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อุปนายก
ดานสื่อสารองคกร

เลขาธิการ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

- วางแผนการตลาดและสรางภาพลักษณของ PMAT ใหอยูในระดับชั้นนำของ Asian
- การบริหารวางแผนการสื่อสารองคกรผาน Social Media ของ PMAT ไดแก Facebook และ Line Group ใหขอมูลสื่อถึง
สมาชิกและ HR กลุมเปาหมาย
- การสรางภาพลักษณองคกร สราง Brand ของ PMAT ใหมี Brand Position ที่ PMAT ไดวางแนวทางไว
- วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ PMAT สูสาธารณชน อาทิ การแถลงขาว
- ดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมของ PMAT
- บริหารงานสมาคมตามระเบียบขอบังคับ
- จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงาน ติดตามการประชุม ตามมติที่ประชุม
- ควบคุม จัดทำ รายงานประจำปของ PMAT
- ใหคำปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ PMAT
- ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานชุดตางๆ ตามแผนงานหรือเปาหมายที่กำหนด
- กำหนดกลยุทธการหารายไดจากเงินฝาก
- ใหคำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณประจำป
- ควบคุมการจัดทำรายรับ รายจาย และรักษาเงิน ของสมาคมฯ
- ใหคำปรึกษาจัดเตรียมรายงานแถลงฐานะการเงินตอที่ประชุมใหญ
- ลงนามเอกสารดานการเงิน ตามระเบียบ
- ดูแลและใหคำปรึกษา การจัดทำบัญชีรายจาย บัญชีทรัพยสิน ลูกหนี้ เจาหนี้สมาคมฯ
- กำหนดกลยุทธการบริหารฐานขอมูลสมาชิกใหเปนประโยชน
- ควบคุมดูแล การรับสมัคร และจัดทำทะเบียนสมาชิก
- ควบคุม ดูแลจัดทำทะเบียนและลงนามเก็บคาบำรุงสมาชิก

การปรับโครงสราง อัตรากำลังคน และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่ ปจจุบนั สมาคมฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 26 คน ทำงาน
ภายใตนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โครงสรางการทำงานของเจาหนาที่สมาคมฯ
โครงสรางองคกรใหม
เช�่อมโยงกับกรรมการสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

อุปนายก
ดานวิชาการและ
พัฒนาขอมูลและ
ระบบงาน HR

อุปนายก
ดานสื่อสารองคกร

------
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อุปนายก
ดานรัฐกิจสัมพันธ

อุปนายก
ดานพัฒนาเครือขาย
วิชาชีพและสมาชิก
สัมพันธ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ประจำ 22 อัตรา
Contract 3 อัตรา
Outsource 1 อัตรา

เลขาธิการ
อุปนายก
ดานพัฒนาธุรกิจ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ผูจัดการสมาคมฯ (Managing Director)
ฝายพัฒนาวิชาการและ
สงเสริมวิชาชีพ
(Learning & Professiomal
Development)

ฝายการตลาดและ
กิิจกรรมสัมพันธ
(Marketing & External
Affairs)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัล
(ICT & Digital Media)

ฝายการเงินและบริหาร
งานทั่วไป
(Finance & General
Management)

Program Design

Public Training

Marketing & Sales

Design & Puplishing

Workforce & Management

Contents Development & CoP Facilitator

In-House Program

CRM & Membership

IT Infrastucture &
KM & Digital Media

Finance & Accounting

Certiﬁcation PM/APM
Survey & HR
Information Services Program Delivery & Event
Center
Management
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ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
และการจัดการความรู
(Product & Knowledge
Development)

Partnership &
Customer Relations

General & Management
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วางแผนกลยุทธการดำเนินงาน
ในระยะยาว

สมาคมฯ ไดจัดประชุมระดมสมองคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ เพือ่ กำหนดแผนกลยุทธระยะยาวของสมาคมฯ (PMAT
Long-Term Strategy) ซึ่งในรอบปที่ผานมาไดมีความคืบหนา
ในการดำเนินการตามแผนกลยุทธดังกลาว ในดานสำคัญ ดังนี้

PMAT Roadmap 2018-2020 (1/1)

PMAT Roadmap 2018-2020 (1/2)
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ดานรัฐกิจสัมพันธ
Objectives
1. ขยายความรวมมือกับทางสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาเครือขายงานดานทรัพยากรบุคคล
2. รวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศพัฒนา
หลักสูตรและงานวิจัยดานทรัพยากรมนุษย
3. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานราชการและองคกรตางๆ
ในการประชุมสัมมนาดานทรัพยากรมนุษยทั้งในและตาง
ประเทศ

KPIs
1. จำนวนสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. (a) จำนวนสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ
(b) จำนวนและคุณภาพของหลักสูตรและงานวิจัย
3. (a) จำนวนงานสัมมนา
(b) ผลประเมินจากงานสัมมนา

ดานพัฒนาเคร�อขายว�ชาช�พ และสมาช�กสัมพันธ
1. ขยายฐานสมาชิก และพัฒนาชองทางการเขาถึงสมาชิก
ในรูปแบบดิจิทัล ใหมากยิ่งขึ้น
2. สรางความสัมพันธที่ดีและเพิ่มบทบาทการเปน One Stop
Service (Marketing, Content, Production) ให แ ก
หนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และเครือขายวิชาชีพ
3. จัดตั้งกลุมเครือขายเฉพาะดานตาม HR Function
4. พัฒนารูปแบบการใหบริการทั้ง Products and Services
แกสมาชิก
5. สราง Customer Journey ตามหลัก Customer Centric
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิก
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1. (a) จำนวนสมาชิกที่รักษาสถานภาพตอเนื่อง 100%
(b) จำนวนสมาชิกใหมจากบริษัทเอกชน 80% หนวยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา 10% หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 10%
(c) จำนวนสมาชิกใหมประเภทบุคคล 100% และประเภท
องคกร xx%
(d) รายงานผลการวิเคราะหสมาชิก (Member Analytic
Dashboard)
2. (a) จำนวนกิจกรรม
(b) ผลประเมิ น จากหน ว ยงานที ่ เ ข า ร ว มประชุ ม รั บฟง
แนวทาง/นโยบาย และเขารวมกิจกรรมของ PMAT
(c) Stakeholder (Customer, Partner) Engagement
Survey
3. (a) จำนวนกลุมเครือขายเฉพาะดานตาม HR Function
(b) งานวิเคราะหประเด็น HR ที่ตอบโจทยความตองการ
ของกลุมสมาชิก
4. (a) จำนวนการจัดกิจกรรมใหแกสมาชิกทั้งระดับจังหวัด
และภูมิภาคครบทั้ง 4 ภูมิภาคใน 1 ป
(b) จำนวนและผลประเมินการจัดบรรยายพิเศษในสถานที่
ทองเที่ยว (Travel Destination)
(c) คุณภาพของแพคเกจการจัดประชุมสัมมนา (เนื้อหา
ราคา ความสะดวกสบาย) และการใหบริการดาน Products
and Services
(d) ชองทางการเขาถึง Products and Services ของสมาชิก
และบุคคลทั่วไป ผาน Platform ใหม เชน Social Media
(e) รายไดจากการใหบริการ
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ดานพัฒนาเคร�อขายว�ชาช�พ และสมาช�กสัมพันธ
Objectives

KPIs
5. (a) รายงานผลการวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาตาม Segment
(b) จำนวน Product and Process ที่พัฒนาเพื่อ
ตอบโจทยลูกคาตาม Segment
6. (a) จำนวน Certiﬁed HR Consultant และ HR Experts
(b) จำนวนและผลประเมินการใหบริการผาน Customer
Center
(c) ชองทางการใหบริการของ Customer Center เชน
Social Media

ดานว�ชาการและพัฒนาขอมูลและระบบงาน HR
1. สงเสริมงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย (Thailand HRCI)
2. ใหบริการงาน HR Academy แบบครบวงจร ทั้งประชุม
สัมมนาใหคำปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
3. เปดตลาด Non HR Academy เพือ่ ใหบริการดาน Leadership
Development, Coaching, HR Marketing เปนตน
4. พัฒนา HR Tools (Assessment, HR Digital, New HR
Platform)

1. (a) จำนวนผูผานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
(b) จำนวนองคกรที่ใช Thailand HRCI เปนเกณฑ
วัดมาตรฐานงาน HR
2. (a) จำนวน Certiﬁed HR Trainers และ HR Consultants
(b) จำนวนหลักสูตร การประชุมสัมมนา งานใหคำปรึกษา
งานวิจัยและพัฒนาที่ใหบริการ
(c) จำนวนและผลประเมินหลักสูตร และเนือ้ หาการประชุม
สัมมนาใหม
(d) จำนวน Product and Service ทีค่ รอบคลุมลูกคาทุกกลุม
(100%)
(e) รายไดจากการใหบริการ
3. (a) จำนวนและผลประเมินการใหบริการของ Non HR
Academy
(b) จำนวน Product and Service รูปแบบใหม เชน Online
Coaching, Field Trip
(c) Academy Program สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
Line Manager/มาตรฐานวิชาชีพ
(d) รายไดจากการใหบริการ
4. (a) ฐานขอมูลดาน HR ที่มีคุณคาตอธุรกิจ
(b) HR Tools by PMAT
(c) การจัดผลการดำเนินงานในรอบป
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ดานพัฒนาธุรกิจ
Objectives

KPIs

1. ขยายกรอบความรวมมือไปยังองคกรระดับนานาชาติ
2. สงเสริม PMAT Co-Partners ในการจัดกิจกรรมและแสวงหา
ความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
3. วิเคราะห วางแผน ในการหาพันธมิตรใหมๆ เพื่อขยาย
Network ในการพัฒนาความรวมมือทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชน
กับ Stakeholders

1. จำนวน International Events เชน HR International Forum
โดยความรวมมือจาก SHRM สำหรับกลุม เปาหมาย CLMV
และ/หรือ AEC
2. (a) จำนวนและผลตอบรับจากกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวาง
PMAT และ Co-Partners ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เชน
NIA, Banks, สภาอุตสาหกรรม, สภาหอการคา, SHRM, ATD
(b) จำนวน Co-Partners เพิ่มขึ้น 10%
3. จำนวน Network ใหม

ดานสื่อสารองคกร
1. พัฒนารูปแบบการสือ่ สารของ PMAT ไปยังสมาชิก หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไป
2. จัดตั้ง Inﬂuencer COP
3. ยกระดับภาพลักษณ PMAT ใหเปนหนวยงานทีส่ ะทอนวิชาชีพ
งานบุคคล สามารถเปนกระบอกเสียงแกคนวิชาชีพ HR
ในสังคมไทยไดมากยิ่งขึ้น

1. (a) PMAT Application เพื่อการเขาถึงขอมูล
(b) จำนวนชองทางและรูปแบบการสื่อสารที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย
(c) ผลการรับรูขอมูลของ PMAT ผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆ จากทุกกลุมเปาหมาย เชน ผูบริหาร, HR, เครือขาย
เฉพาะดาน
(d) คุณภาพของเนื้อหาการสื่อสารที่ตรงประเด็น
ตามวัตถุประสงคของ PMAT และครอบคลุมความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
(e) รายไดจากการสื่อสารในรูปแบบใหม
2. ความเคลื่อนไหวใน COP และผลตอบรับจากผูเขารวม

ดานอื่นๆ
1. พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ และระบบการบริหารงาน
PMAT
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1. (a) แผนพัฒนาเจาหนาที่ PMAT ใหมคี วามรูค วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ทาทาย และเปนมืออาชีพ
(b) ระบบการประเมินผลงานที่มีมาตรฐาน
(c) ระบบการบริหารงาน PMAT ทีไ่ ดมาตรฐาน มีเปาหมาย
ชัดเจน และประเมินผลได
(d) ผลการบริหารงบประมาณ (เพิ่มรายได ลดรายจาย)
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^

งานดานพัฒนาวิชาการ
และสงเสริมวิชาชีพ

ฝายฝกอบรม

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ในฐานะ
ผูมีบทบาทในการพัฒนาความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล
ใหกาวไปสูความเปนมืออาชีพ เพื่อเติมเต็มความสามารถของ
นักบริหารงานบุคคล ไดทำการพัฒนาและจัดฝกอบรมเริ่ม
ดำเนินการจัดฝกอบรมครั้งแรก ในป พุทธศักราช 2508 จนถึง
ปจจุบนั ซึง่ สมาคมฯไดดำเนินงานการจัดฝกอบรม ไดพฒ
ั นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ของการดำเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน เพื่อใหผูเขารับอบรมไดรับ
ความรูท ส่ี ามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบวิชาชีพ

โดยแบงเปน 4 ประเภทหลักสูตรการสัมมนาและฝกอบรมไดแก
1.การจัดสัมมนาภายในองคการ (In-House Training) 2.การจัด
สัมมนาภายนอกองคการ (Public Training) 3.หลักสูตรการจัดการ
งานบุคคล (Personnel Management : PM) และหลักสูตร
การจัดการงานบุคคลชัน้ สูง (Advanced Personnel Management :
APM) และ 4 หลักสูตรพิเศษ (Special Seminar 2019) ขอสรุป
การบริการจัดฝกอบรมสัมมนาประจำป 2562 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

ประเภทการจัดสัมมนา
1. การจัดสัมมนาภายในองคการ (In-House Training)
2. การจัดสัมมนาภายนอกองคการ (Public Training )
3. หลักสูตรการจัดการงานบุคคล (Personnel Management : PM) และ
หลักสูตรการจัดการงานบุคคลชั้นสูง (Advanced Personnel Management : APM)
4. หลักสูตรพิเศษ (Special Seminar 2019)
รวม

จำนวนองคการ
ที่เขาสัมมนา
26
108
232
(PM 5 รุน /APM 2 รุน)
68
434

หลักสูตร
38
53
2
8
101
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การจัดสัมมนาภายในองคการ
In-House Training

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย มีบริการ
ออกแบบและจัดสัมมนาภายในองคการ (In-House Training)
มีวัตถุประสงคของการดำเนินงานคือ “การเพิ่มศักยภาพคน
เพือ่ ผลสำเร็จขององคการ” เพือ่ สรางองคความรูใ หมและพัฒนา
ผูที่อยูในวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสมาคมฯ ไดจัดเตรียมการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ไวให
ที่

บริษัท / องคการ

1
2
3

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ชมรมบริหารงานบุคคล 304
บริษัท การดไฟร จำกัด

4
5
6

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซอรเวียร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด

7
8
9
10

บริษัท โตโยตา ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทาวนแอนดคันทรี่สปอรตคลับ จำกัด
บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด

11
12
13

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

14

บริษัท เบเยอร จำกัด
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ผูท ป่ี ระสงคจะทำการฝกอบรม สามารถเลือกไดวา หลักสูตรตรง
กับความตองการขององคการมากที่สุด โดยจัดสัมมนาภายใน
องคการ (In-House Training) ตามหลักสูตรมาตรฐานเหลานี้
สามารถปรับใหตรงกับความตองการและสภาวการณขององคการ
ได มีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตร
Maintain a Productive Team & Develop Leadership
HR for Non-HR
Awareness of Self-Development and Work Improvement
Techniques
HR for Non-HR Manager
Leading Change
Effective Leadership Style รุนที่ 1-2
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
รอบรูเรื่อง กฎหมายแรงงานสำหรับผูบริหาร
Role and Responsibility for Effective Supervisor
เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหนาที่งาน (Job Description)
HR for Non-HR
Performance Coaching and Feedback Training Program
Performance Management
Engagement and Employee experience
เทคนิคการสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ รุนที่ 1-2
เพิ่มศักยภาพหัวหนางาน
OKRs: Objectives and Key Results
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หลักสูตร

บริษัท / องคการ

ที่
15
16
17
18

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
บริษัท มารซัน จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
บริษัท ริชมอนด ลักซชัวรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

19

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

20
21
22
23
24
25

บริษัท สยามเจาพระยาโฮลดิ้งส จำกัด
บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด
บริษัทในกลุมสมบูรณ
บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จำกัด

26

บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด จำกัด

HR for Non-HR
HR for Non-HR
วิชาคน
Accountability
Corporate Culture Design
Corporate Culture Design for Executive Management
การนำคานิยมและวัฒนธรรมองคกรสูการปฏิบัติเพื่อสราง
ความสำเร็จทั่วทั้งองคกร สำหรับฝายบริหารระดับสูง
เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหนาที่งาน (Job Description) รุนที่ 1-2
HR for Non-HR
HR for Non-HR
Big Data Analysis
Big Data Analysis
รอบรูเรื่อง กฎหมายแรงงาน รุนที่ 1-2
Happy Workplace
Management Skills
เทคนิคการสัมภาษณอยางมืออาชีพ ภาคเขมขน

การจัดสัมมนาภายนอกองคการ
Public Training
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย มีบริการ
จัดสัมมนาภายนอกองคการ (Public Training) โดยมุงพัฒนา
ความรูความสามารถดานงานบริหารทรัพยากรบุคคลในดาน
ตางๆ ใหนกั บริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองตาม มาตรฐาน
ความสามารถทางวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (HR Competency)
มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ป

1
2

24 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562

3
4
5

28 ม.ค. 2562
31 ม.ค. 2562
7 ก.พ. 2562

6
7

13-14 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562

หลักสูตร
Module I เทคนิคการวิเคราะหคางานและการจัดทำใบพรรณนาหนาที่งาน
Module I การวางแผนฝกอบรมและการวิเคราะหความจำเปนในการ
พัฒนาบุคลากร
การวิเคราะหอัตรากำลังและบริหารกำลังคน
Module I กลยุทธการสรรหาบุคลากรอยางมืออาชีพ
Module II การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การคิดและ
เขียนหลักสูตร
Module II การจัดทำโครงสรางเงินเดือน ภาคปฏิบัติ
Module II เทคนิคการสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณประคัลภ ปณฑพลังกูร
คุณณัช อุษาคณารักษ
ดร.ชัชวาล อรวงศศุภทัต
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณประคัลภ ปณฑพลังกูร
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล

48

ที่

วัน/เดือน/ป

8
9
10

20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562

11
12
13

26 ก.พ. 2562
25-26 ก.พ. 2562
5 มี.ค. 2562

14
15
16
17
18
19

7 มี.ค. 2562
12-13 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562
27-28 มี.ค. 2562
3-4 เม.ย. 2562

20
21
22
23
24

25-26 เม.ย. 2562
14 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562
6 มิ.ย. 2562

25
26
27

11 มิ.ย. 2562
13 มิ.ย. 2562
20 มิ.ย. 2562

28
29
30
31

25 มิ.ย. 2562
9 ก.ค. 2562
11-12 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562

32
33
34
35
36
37
38
39

49

หลักสูตร
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล
การจัดทำแผน Action Plan ของหนวยงาน HR
รอบรูเรื่องกฎหมายคุมครองแรงงาน ขอกฏหมายและแนวปฏิบัติ
ที่ผูบริหารและ HR ตองทราบ
การวางแผนทดแทนตำแหนงงาน
เจาหนาที่ฝกอบรมมือใหม
Module III การบริหารจัดการและการดำเนินงานการจัดงานฝกอบรม
เชิงกลยุทธ
Module III การสรางแบบทดสอบเพื่อการจางงาน
Train The Trainer Workshop
การบริหารฝกอบรมแบบครบวงจร
Module III เทคนิคการบริหารการจายคาจาง คาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม
Module IV การประเมินผลและติดตามผลการอบรมครบวงจรจนถึงการ
วัดผลตอบแทนจากการลงทุนฝกอบรม (ROI)
เทคนิคการสัมภาษณอยางมืออาชีพ ภาคเขมขน
การจัดทำสถิติขอมูล การรายงาน และการควบคุมระบบงาน HR
การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเกงในองคการ
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม ป 62
Module I หลักการบริหารคาตอบแทน การวิเคราะหงาน และจัดทำ
ใบกำหนดหนาที่งาน
การวิเคราะหอัตรากำลังและบริหารกำลังคน
การบริหารงานฝกอบรมแบบครบวงจร
Module II การประเมินคางานและจัดระดับงาน

การจัดทำ Training Road Map
Module III การสำรวจคาจาง และออกแบบโครงสรางเงินเดือน
เจาหนาที่ฝกอบรมมือใหม (Professional Training Ofﬁcer)
Module I การวางแผนฝกอบรมและการวิเคราะหความจำเปนในการ
พัฒนาบุคลากร
22 ก.ค. 2562
การสรางและพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Workshop)
24 ก.ค. 2562
Module IV เทคนิคการบริหารการจายเงินเดือน เงินไดอื่น และสวัสดิการ
ที่มีประสิทธิภาพ
31 ก.ค. 2562
Module I กลยุทธการสรรหาบุคลากรอยางมืออาชีพ
14-15 ส.ค. 2562 เทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม
16 ส.ค. 2562
Module II การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การคิดและเขียน
หลักสูตร
19-20 ส.ค. 2562 Train the Trainer (Workshop)
27 ส.ค. 2562
การพัฒนาศักยภาพพนักงานใหตรงจุดดวย Competency
29 ส.ค. 2562
รอบรูเรื่องกฎหมายคุมครองแรงงานขอกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผูบริหาร
และ HR ตองทราบ

วิทยากร
คุณรัตนา นุตมากุล
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
คุณไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
คุณฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
คุณรัตนา นุตมากุล
ดร.ชัชวาล อรวงศศุภทัต
คุณรัตนา นุตมากุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณประคัลภ ปณฑพลังกูร
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
คุณณัช อุษาคณารักษ
คุณไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณวรกิต เตชะพะโลกุล
ดร.ชัชวาล อรวงศศุภทัต
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณวรกิต เตชะพะโลกุล
คุณฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณฐิติมา ตังคเศษฐกุล
คุณณัช อุษาคณารักษ
คุณฐิติมา ตังคเศษฐกุล
คุณวรกิต เตชะพะโลกุล
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณรัตนา นุตมากุล
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
คุณไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
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ที่

วัน/เดือน/ป

40
41
42
43

12 ก.ย. 2562
17 ก.ย. 2562
24 ก.ย. 2562
2-3 ต.ค. 2562

44
45
46
47

8 ต.ค. 2562
9-10 ต.ค. 2562
16-17 ต.ค. 2562
25 ต.ค. 2562

48
49
50

31 ต.ค. 2562
12 พ.ย. 2562
14 พ.ย. 2562

51
52
53
54
55

26 พ.ย. 2562
3 ธ.ค. 2562
12 ธ.ค. 2562
18 ธ.ค. 2562
19 ธ.ค. 2562

หลักสูตร
Module II เทคนิคการสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพ
Module II การประเมินคางานและจัดระดับงาน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล
Module IV การประเมินผลและติดตามผลการอบรมครบวงจรจนถึงการ
วัดผลตอบแทนจากการลงทุนฝกอบรม (ROI)
Module III การสำรวจคาจาง และออกแบบโครงสรางเงินเดือน
เจาหนาที่ฝกอบรมมือใหม (Professional Training Ofﬁcer)
เทคนิคการสัมภาษณอยางมืออาชีพ ภาคเขมขน
Module IV เทคนิคการบริหารการจายเงินเดือน เงินไดอื่น และสวัสดิการ
ที่มีประสิทธิภาพ
การจัดทำ Training Road Map (เสนทางการฝกอบรมบุคลากรระยะยาว)
การวางแผนทดแทนตำแหนงงาน
บทบาทของผูบังคับบัญชาทุกสายงานกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย
HR for Non-HR
การบริหารงานฝกอบรมครบวงจร
เตรียมความพรอม แปลงรางสู Agile HR
การใช KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร
กลยุทธสูการเปน Recruiter มืออาชีพ
การจัดทำขอมูลเพื่อวิเคราะหภาระงานและการวิเคราะหอัตรากำลัง
อยางไดผล

หลักสูตรการจัดการงานบุคคล
Personnel Management : PM
และ หลักสูตรการจัดการงานบุคคลชั้นสูง
Advanced Personnel Management : APM

วิทยากร
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณรัตนา นุตมากุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณฐิติมา ตังคเศษฐกุล
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
คุณวรกิต เตชะพะโลกุล
คุณฐิติมา ตังคเศษฐกุล
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
ดร.ชัชวาล อรวงศศุภทัต
คุณฐิติมา ตังคเศรษกุล
คุณธีรวุฒิ วงศเศวตกุล
ดร.ชัชวาล อรวงศศุภทัต

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยไดทำความ
ตกลงในความรวมมือในการพัฒนาและจัดฝกอบรม หลักสูตร
การจัดการงานบุคคล (Personnel Management : PM) และ
หลักสูตรการจัดการงานบุคคลชั้นสูง (Advanced Personnel
Management : APM) ขึ้น โดยเริ่มดำเนินการจัดฝกอบรมเปน
ครัง้ แรก ในป พุทธศักราช 2508 จนถึงปจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหนักบริหารทรัพยากรมนุษย มีความรูและความเขาใจ
เกีย่ วกับงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบและกิจกรรมของงานบุคคล
สงเสริมทักษะความสัมพันธอันดีระหวางฝายจัดการกับฝาย
พนักงาน และเพื่อเสริมสรางใหผูปฎิบัติงานบุคคลมีจิตสำนึก
และจริยธรรมในวิชาชีพบริหารงานบุคคลและใหผูที่ทำงาน
ดานบริหารงานบุคคลไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น สราง
ความสัมพันธ และสรางเครือขายในแวดวงบริหารงานบุคคล
มีรายละเอียด ดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ป
6-8, 13-15, 20-23 มี.ค. 2562
8-10, 15-17, 22-25 พ.ค. 2562
1-3, 7-9, 21-24 ส.ค. 2562
18-20, 25-28 ก.ย. และ 3-5 ต.ค. 2562
16-17, 21-24, 26-29 ส.ค. 2562 (จ.ภูเก็ต)
23-25, 30-31 พ.ค. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22 มิ.ย. 2562
15-17, 22-24, 30-31 ส.ค. และ 6-7, 13-14 ก.ย. 2562

หลักสูตร

รุน

การจัดการงานบุคคล
การจัดการงานบุคคล
การจัดการงานบุคคล
การจัดการงานบุคคล
การจัดการงานบุคคล
การจัดการงานบุคคลชั้นสูง
การจัดการงานบุคคลชั้นสูง

424
425
426
427
428
42
43

จำนวนองคการ
ที่เขารวม
29 องคการ
36 องคการ
38 องคการ
42 องคการ
50 องคการ
22 องคการ
17 องคการ

หลักสูตรพิเศษ Special Seminar 2019
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยไดเล็งเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงในองคการที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน ที่ถูก
ทาทายทัง้ จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในองคการ จึงกำหนด
ใหจัดหลักสูตรพิเศษ (Special Seminar) ขึ้น เพื่อตอบโจทย
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและองคการในยุคที่โลกกำลัง
กาวผานจากยุค ดิจทิ ลั ดิสรัปทชน่ั (Digital Disruption) เขาสูย คุ
ดีพเทค ดิสรัปทชน่ั (Deep Tech Disruption) มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ป

หลักสูตร

1
2

27 ก.พ. 2562
15 มี.ค. 2562

OKRs
HR Outlook 2019

3
4

29-30 มี.ค. 2562
25 เม.ย. 2562

Workshop EXD4 HR Designer
Agile Show & Share 2019

5

7,14, 21, 28 ก.ย. 2562 HR Business Partner Program 2019
และ 5,12,19, 26
ต.ค. 2562

6
7
8

22 ต.ค. 2562
26 ต.ค. 2562
7-8 พ.ย. 2562

51

Business Gamiﬁcation Program
OKRs in Action
Turn Knowledge into Microlearning
for Modern Learner

วิทยากร
ศ.ดร.นภดล รมโพธิ์ และ คุณพรทิพย กองชุน
คุณอภิรัตน หวานชะเอม, คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ
คุณวรวัจน สุวคนธ, ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ
ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์, คุณทรงยศ ศศิพีรกุลธร
คุณปริญญ พิชญวิจิตร
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, คุณปยะวดี วรรธนาคม
คุณวิรดา เลิศมหัทธโน
ดร.บวรนันท ทองกัลยา, ดร.เอกพล ณ สงขลา,
ดร.สุชาติ โอทัยวิเทศ, คุณธนพงศพรรณ ธัญญรัตตกุล,
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ, คุณศาณิต เกษสุวรรณ,
คุณสุดคนึง ขัมภรัตน, คุณวีระชัย ศรีเพชระกุล,
คุณณัฐพิมล เพ็งเภา, คุณดิลก ถือกลา,
คุณดนัย คริสธานินทร, คุณวิโรจน วงศสถิรยาคุณ,
คุณกฤษฏ ครูภาษา, คุณมงคล หงษชัย,
คุณอภิชาติ ขันธวิธิ และ คุณทรรศิกา ดำรงคเลิศ
คุณจีรวัฒน เยาวนิช
คุณพรทิพย กองชุน
น.ท.บดินทร วิจารณ
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^

ฝายจัดการประชุมสัมมนา
HR Conferenceและฝายวิชาการ

Thailand HR Tech Conference &
Exposition 2019

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ไดจัดงาน Thailand HR Tech
Conference & Exposition 2019 ณ รอยัลพารากอนฮอลล
ศูนยการคาสยามพารากอน ที่รวมเอาบริษัทยักษใหญระดับ
ประเทศ ระดับเอเชีย ระดับโลก SMEs และ Startup ดานเทคโนโลยี
เพือ่ งาน HR และคนทำงานในยุคดิจทิ ลั ไดรบั การตอบรับเขารวม
งานทั้งจากสมาชิกของสมาคมฯ และผูสนใจกวา10,000 คน
เปนอีกหนึง่ งานทีส่ รางความภูมใิ จทีไ่ ดทำเพือ่ ประโยชนตอ สังคม
คน HR อยางแทจริง นอกจากการตอบรับอยางทวมทนแลว
ก็ยังมีวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ รวมอีกกวา 50 ทาน ที่มารวมแชร
รวมแบงปนความรูและประสบการณใหกับผูเขารวมงานดวย
หัวขอสัมมนาทีน่ า สนใจเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
เทคโนโลยี
ไดรับเกียรติจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เปนประธานเปดงานและกลาวปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “New World
of Work: Disrupting Human Capital with AI” และอีกหนึ่ง
ไฮไลทของงานนีค้ อื HR Tech Pitching Contest 2019 เปดเวที
ใหกบั คนทีม่ คี วามฝน คนทีม่ แี นวคิดใหมๆ ดาน HRในยุคดิจทิ ลั
พร อ มเงิ น รางวั ล 200,000 บาท
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Thailand HR Forum 2019

The Age of Future Workforce :
Transformation & Execution of People,
Leaders and Organization

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแหงประเทศไทย ไดจดั งานสัมมนา Thailand HR Forum
2019 ณ หองวิภาวดีแกรนดบอลรูม เซ็นทาราแกรนดแอทเซ็น
ทรัลลาดพราว ภายใตหวั ขอ “The Age of Future Workforce:
Transformation & Execution of People, Leaders and
Organization” ไดเชิญผูบ ริหาร วิทยากร และผูท รงคุณวุฒิ รวม
กวา 30 ทาน มามอบประสบการณจริงจากองคการทีข่ บั เคลือ่ น
องคการโดยการ Transformation เพื่อเปลี่ยนผานองคการให
สามารถแขงขันไดในยุคทีเ่ ราตองตอสูก บั สภาพความไมแนนอน
และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว อาทิ คุณสาระ ล่ำซำ

จากเมืองไทยประกันชีวติ , คุณยุทธนา เจียมตระการ จากเอสซีจ,ี
คุณปฐมา จันทรักษ จากไอบีเอ็ม, คุณชุตมิ า สีบำรุงสาสน จาก
ไมโครซอฟท, คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ จากดีแทค, คุณวิโรจน
วงศสถิรยาคุณ จากไทยออยล, Mr.Kulshaan Singh จาก
Charoen Pokphand Group, Mr.Adrian Ole จาก Deloitte
Singapore และอีกหลายทานทีใ่ หเกียรติมารวมแบงปนในงานนี้
โดยมีผูสนใจเขารวมสัมมนา จำนวน 1,000 คน
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Thailand HR Day 2019
People Transformation : Human x Humane
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ไดจัดสัมมนา Thailand HR Day
2019 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งเปนงานที่ดำเนินการ
ตอเนื่องมาทุกป สำหรับธีมที่ใชนำเสนอเนื้อหาของงาน คือ
People Transformation: Human x Humane เนนย้ำใหคน HR
ไมละเลยทีจ่ ะพัฒนาคนใหมที ง้ั “สมอง” ทีพ่ รอมตอการทำงาน
และมี “หัวใจ” ทีพ่ รอมตอการรวมกันสรางสังคมทีด่ ี ประเทศไทย
กำลังเผชิญความทาทายในหลากหลายมิติ สถานการณภายใน
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอก ไมวาจะเปน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลลัพธจากการพัฒนาอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ลวนมีผลกระทบตอธุรกิจ องคการ และ
คน อยางหลีกเลีย่ งไมได การเตรียมความพรอมจึงเปนสิง่ สำคัญ
ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ Moving Towards the Future Thailand
2020 and Beyond เปนการฉายภาพอนาคตของประเทศไทย
ในมิติ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลีย่ นแปลงดานประชากรศาสตร
อัตราแรงงาน ชุดความคิดและพฤติกรรมของคนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากอดีต อะไรคือแนวโนม
ที่ประเทศไทยตองเผชิญในป 2020 และจะมีแนวทางในการ
ตัง้ รับสถานการณทจ่ี ะเกิดขึน้ อยางไร มารวมหาคำตอบไปพรอม
กิจกรรมตลอด 2 วัน ทีจ่ ดั ขึน้ เนนใหเกิดการผสมผสานระหวาง
การพัฒนาคนในดาน Hard Skills ,Soft Skills และ Open
Mindset ผานกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายสาระความรูจาก
องคปาฐก และวิทยากรชัน้ นำ รวมถึงการถายทอดประสบการณ
ในรูปแบบ Real Practices Show & Share โดยวิทยากรชัน้ นำ
กวา 60 ทาน ผาน 30 กวาหัวขอการสัมมนา และกิจกรรมรูปแบบ
พิเศษที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในงานสัมมนาใหญ ในรูปแบบของ
HR Lab และ HR Clinic

ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย และ
ผูบริหารจากองคกรตางๆ อาทิ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head
of Living Solution Business & New Technology Business
Director, Ceramics Business บริษทั เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑ
กอสราง จำกัด, คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จำกัด (มหาชน), คุณวรวัจน
สุวคนธ First Executive Vice President, Head of Agile
Capability Development ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน),
ดร.บัณฑิต รุง เจริญพร Managing Director SBP Digital Services
Co., Ltd. คุณทัสพร จันทรี กรรมการผูจ ดั การ, TAS Consulting
Partner, คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผูจ ดั การ SEAC (South
east Asia Center), คุณภูมิพัฒน สินาเจริญ Executive Vice
President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), คุณฤทัย
สุทธิกลุ พานิช ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ
จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร อาจารยประจำคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูอำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก
นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร ผูช ว ยอธิการบดี
ฝายงานทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และผูทรงคุณวุฒิอีกมากมาย โดยมีผูสนใจเขารวมสัมมนา
จำนวน 1,200 คน
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สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ทำหนาที่
เปนศูนยกลางรวบรวมฐานขอมูลดานการบริหารคาจางเงินเดือน
และสวัสดิการ เพือ่ ยกระดับการบริหารคาตอบแทนขององคกร
ในประเทศไทยสูค วามเปนมืออาชีพ ในปนม้ี อี งคการเขารวมสำรวจ
คาตอบแทนรวมฯ ทั้งสิ้น 140 บริษัท แบงออกเปนกลุมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร, กลุม สินคาอุปโภคบริโภค, กลุม ธุรกิจ
การเงิน, กลุมสินคาอุตสาหกรรม, กลุมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต, กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ, กลุมอสังหาริมทรัพย
และกอสราง, กลุมทรัพยากร, กลุมพาณิชยกรรมและบริการ
และกลุมเทคโนโลยี
ประเด็นสำคัญในการสำรวจคือ การสำรวจคาตอบแทน
รวมรายตำแหนง ทีค่ ำนวณมูลคาครอบคลุมทัง้ เงินเดือน เงินได
อืน่ สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ วิเคราะหเปรียบเทียบ
อัตราคาตอบแทนตามตำแหนงงาน ตามระดับงาน ตามสาย
อาชีพและตามพื้นที่ โดยจำแนกตามประเภทองคกรและกลุม
ธุรกิจ,วิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล, กลุมเปาหมายที่หลากหลายและกลุมธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ขี นาดและพืน้ ทีท่ แ่ี ตกตางหลากหลาย
ในประเทศไทย โดยในปน้ี ไดจดั สัมมนาเพือ่ ชีแ้ จงผลการสำรวจฯ
ใหกบั ผูเ ขารวมโครงการ เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก มีผเู ขารวมสัมมนามากกวา 200 คน
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ภายหลังจากรวบรวมขอมูลและวิเคราะห สมาคมฯ ไดจดั ทำ
รายงานผลสำรวจคาตอบแทนรวมและวิเคราะหเปรียบเทียบ
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหาร รวมทัง้ ยังไดจดั ทำขอมูล
บนระบบ Web-based ทีม่ คี วามปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผูเขารวม
สำรวจฯ ในการสืบคน เปรียบเทียบ จัดกลุม ประมวลผล และ
วิเคราะหขอ มูล คาจาง เงินเดือนและสวัสดิการ ในมิตทิ ม่ี คี วาม
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ เปนรายตำแหนงงานเทียบเคียงกับตลาด
หรือเปรียบเทียบขอมูลแยกตามประเภทของกลุม ธุรกิจ ซึง่ จะเปน
ประโยชนสำหรับการวางโครงสรางเงินเดือนไดอยางเหมาะสม
รวมทั ้ ง ช ว ยสร า งแนวคิ ด การออกแบบสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชนรูปแบบใหมๆ ที่แขงขันกับตลาดได
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โครงการรางวัลนวัตกรรมการบร�หาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประจำป 2562
Thailand HR Innovation Award 2019
ความรวมมือ ระหวาง สมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ และคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยทำ
บันทึกความรวมมือ (MOU) โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย HR Innovation Award งานวันนัก
บริหารงานบุคคล HR Day 2016 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว
โดยป 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังนี้ คณะ
กรรมการโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการพิจารณาและ
ตัดสินรางวัล สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD)
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) โดยเริม่
โครงการดวยความเปนกลางและมุงมั่นในการเพิ่มคุณคาและ
ยกระดับ HR ซึง่ ปนเ้ี ปนปท่ี 3 ของการจัดพิธมี อบรางวัลในงาน
Thailand HR Day 2019 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เพื่อสงเสริม รณรงค ยกระดับ การสรางสรรคนวัตกรรม
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระตุนให
หนวยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตืน่ ตัวในการคิดคน
นวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอยางตอเนื่อง รวมถึงเปน
แนวทางใหเกิดการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการทุกขนาด
และทุกประเภท ทั้งนี้มุงใหเกิดการสนับสนุนการเกิดนวัตกรรม
ในธุรกิจ SME อีกดวย

คัดเลือกจากเกณฑ 5Is
Initiative level
Involvement level
Implementation level
Integration level
Impact level
นวัตกรรม
ผลแหงปญญา
เพิ่มคุณคาสูทุนมนุษย

5 Is for HR Innovation
I Initiative
การเกิดขึ้นของโครงการนวัตกรรม
Involvement
I
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
I Implementation
การนำนวัตกรรมไปใช
I Integration
การบูรณาการงาน HR
I Impact
การนำเสนอผลลัพธที่เปนตัวเงิน-ไมใชตัวเงิน

Timeline
2016

2018

MOU

2015

กอตั้งโครงการ
งานฉลองครบรอบ 50 ป
ของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT)

2020

Thailand HR Innovation
Award
ครั้งที่ 2

2017

Thailand HR Innovation
Award
ครั้งที่ 1

Thailand HR Innovation
Award
Next Step

2019

Thailand HR Innovation
Award
ครั้งที่ 3
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5Is

ระดับ Silver

ระดับ Gold

ระดับ Diamond

Initiative

นำนวัตกรรมที่คิดคนโดยผูอื่น
มาใชในองคการ

สามารถนำเอานวัตกรรม
ภายนอกมาผสมผสานกับ
นวัตกรรมที่คิดขึ้นเองในองคการ

องคการเปนผูคิดคนนวัตกรรม
ขึ้นมาเองและนำไปใช
ในระดับชาติ

Involvement

ผูมีสวนไดเสียภายในองคการ
มีหลากหลายกลุม
(Multi-Stakeholders)

ผูมีสวนไดเสียเปนคน
ภายนอกองคการ

มีผูมีสวนไดเสียเปนคนภายนอก
องคการในระดับชาติ

Implementation

นำนวัตกรรมมาใชกับองคการ

นำนวัตกรรมไปใชกับคน
นำนวัตกรรมไปใชภายนอก
ทั้งองคการและภายนอกองคการ องคการในระดับชาติ

Integration

บูรณาการนวัตกรรมภายใต
หนาที่งานของ HR หนาที่ใด
หนาที่หนึ่ง และ/หรือกับฝาย
งานอื่นขององคการ

บูรณาการนวัตกรรมภายใต
หนาที่งานของ HR หลายดาน
และหรือ/กับฝายงานอื่นของ
องคการภายนอก

บูรณาการนวัตกรรม
ภายใตหนาที่งานของ HR
หลายดาน และเกิดการเพิ่ม
มูลคาใหกับ Stakeholder
ภายใต Value Chain เดียวกัน

Impact

ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
ไปใช สามารถเห็นผลลัพธ
ภายในองคการ โดยผลลัพธ
อาจเปนทั้งที่เปนตัวเงิน และ/
หรือที่ไมใชตัวเงิน (Finance
and Non-Finance)

ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
ไปใช โดยพิจารณาผลลัพธ
ภายนอกองคการ โดยผล
ลัพธตองเปนทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมใชตัวเงิน (Finance
and Non-Finance)

ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
ไปใช โดยพิจารณาผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ
ในระดับชาติโดยผลลัพธ
ตองเปนทั้งที่เปน ตัวเงินและ
ไมใชตัวเงิน (Finance and
Non-Finance)

เกณฑการตัดสินรางวัล

800-1000 Diamond
550-750 Gold
300-500 Silver

ระดับ Initiative Level จะตองผานเกณฑ ตองไมต่ำกวา 30%
ระดับรางวัล Diamond Level ตองไดครบเกณฑทุกอยาง

ระดับรางวัล Silver Level ตองไดคะแนนไมต่ำกวา 300 คะแนน
และเกณฑคะแนนตัวใดตัวหนึ่งตองไมต่ำกวา 30%
เกณฑขั้นต่ำในทุกระดับตองไมต่ำกวา 30%

300

^
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550

^

ระดับรางวัล Gold Level ตองไดคะแนนไมต่ำกวา 550
คะแนนและเกณฑคะแนนตัวใดตัวหนึ่งตองไมต่ำกวา 55%

การพิจารณาถูกล็อกดวยเกณฑไมใชคะแนน
ใหยึดตามหลักเกณฑเปนเงื่อนไขใน
การพิจารณาระดับรางวัลที่จะไดรับ

800

^

ระดับรางวัล Diamond Level ตองได 800 คะแนนขึ้นไป และ
เกณฑคะแนนตัวใดตัวหนึ่งตองไมต่ำกวา 80%
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5Is = 1000
Initiative
Initiative
level

100

Level

- นำนวัตกรรมที่คิดคน
โดยผูอื่นมาใชในองคการ
- สามารถนำเอานวัตกรรม
ภายนอกมาผสมผสาน
กับนวัตกรรมที่คิดคน
ขึ้นเองในองคการ
- องคการเปนผูคิดคน
นวัตกรรมขึ้นมาเองและ
นำไปใชในระดับชาติ

200

100
Involvement
level

Implementation
level

- นำนวัตกรรมมาใช
- ผูมีสวนไดเสียภายใน
องคการมีหลากหลายกลุม กับองคการ
- นำนวัตกรรมมาใช
(Multi-Stakeholders)
กับคนทั้งองคการและ
- ผูมีสวนไดเสียเปนคน
ภายนอกองคการ
ภายนอกองคการ
- นำนวัตกรรมไปใช
- ผูมีสวนไดเสียเปนคน
ภายนอกองคการ
ภายนอกองคการ
ในระดับชาติ
ในระดับชาติ

200
Integration
level

Impact
level

400

- บูรณาการนวัตกรรม
- ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
ภายใตหนาที่งานของ
ไปใช สามารถเห็นผลลัพธ
HR หนาที่ใดหนาที่หนึ่ง ภายในองคการโดยผลลัพธ
และ/หรือกับฝายงานอื่น อาจเปนทั้งที่เปนตัวเงินและ/หรือ
ขององคการ
ที่ไมใชตวั เงิน (Finance and
- บูรณาการนวัตกรรม
Non-Finance)
ภายใตหนาที่งานของ - ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
HR หลายดาน และ/หรือ ไปใช โดยพิจารณาผลลัพธ
กับฝายงานอื่นของคการ ภายนอกองคการโดยผลลัพธ
ภายนอก
ตองเปนทั้งที่เปนตัวเงินและ
- บูรณาการนวัตกรรม
ไมใชตัวเงิน (Finance and
ภายใตหนาที่งานของ
Non-Finance)
HR หลายดาน
- ผลลัพธของการนำนวัตกรรม
และเกิดการเพิ่มมูลคา
ไปใช โดยพิจารณาผลลัพธ
ใหกับ Stakeholder
ที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ
ภายใต Value Chain
ในระดับชาติโดยผลลัพธตองเปน
เดียวกัน
ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(Finance and Non-Finance)

HR Innovation Award

กระบวนการประเมิน
เสนอ Proﬁle Proposal
ในรูปแบบ 1 หนา ( A3 )
นำเสนอผลงานตอคณะกรรมการฯ โดยใช
PWT Presentation

รอบที่ 1

ผาน A 3

Workshop
คณะกรรมการฯ คัดกรอง
Proﬁle Proposal

ผาน

รอบที่ 2

คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะ Gold & Diamond
ตรวจเยี่ยมองคการ (Site Visit)
คณะกรรมการพิจารณาฯ
พิจารณา - ประกาศผลองคการที่ผานเกณฑการประเมิน
(รับรางวัล Thailand HR Innovation Award
Show & Sharing Thailand HR Innovation Award
ในงานมอบรางวัล)

ไม
ผาน

คณะกรรมการฯ
แจงผลการพิจารณา
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คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลไดพิจารณา
ตามคุณสมบัติดังกลาว องคกรที่เหมาะสมเปนอยางยิ่งสำหรับ
รางวัลThailand HR Innovation Award 2019

รางวัล Gold 2 โครงการ
1. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

รางวัล Silver 6 โครงการ

1. บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
2. DHA Siamwalla Ltd.
3. บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จำกัด
4. การไฟฟาสวนภูมิภาค
5.บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
6.บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล ชมเชย 5 โครงการ

1. บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
3. บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
4. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
5. บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ : Chef Academy
โครงการ : เถาแกนอย by HomePro
โครงการ : High impact CoOp student program for 21st century
โครงการ : DHAS, a happier workplace with people analytics & AI
โครงการ : How Agile HR change SCI's Digital Lifestyle
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาด
พลังงานไฟฟาดวย PEA CCSR
โครงการ : นวัตกรรมสรางความสุขเพิ่มพูนรายไดจากพนักงานสู
ครอบครัวดวยการจัดการยุค 4.0
โครงการ : STEM FOR PEOPLE
โครงการ : Employee Holistic Health & Wellness
โครงการ : Healthy B+
โครงการ : Cultivate Culture by Innovative Communication
Interventions
โครงการ : การประยุกตระบบ Performance Portfolio สูการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางยั่งยืน
โครงการ : HR Digital Platform - Smart ME

คณะกรรมการโครงการ-กลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
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พิธมี อบรางวัล โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ประจำป 2562 (Thailand HR Innovation
Award 2019) เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค ฟอรัม่
เมืองทองธานี โดย ดร.สุวทิ ย เมษินทรีย รัฐมนตรีวา การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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^

งานดานรัฐกิจ
และวิเทศสัมพันธ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

ความรวมมือกับหนวยงานราชการ
และองคกรตางๆ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย มีความ
รวมมือกับหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ในป 2562 ดังนี้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)
สมาคมฯไดเขารวมเปนวิทยากร ในงาน การประชุมวิชาการ
HA National Forum ครั้งที่ 20 ในระหวางวันที่ 12-15 มีนาคม
2562 ณ ศูนยการประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
หัวขอ Engagement the Digital Workforce และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ สมาคมฯ ไดรวมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร
แลกเปลี่ยนแนวคิด องคความรู และขอมูลที่เปนประโยชนตอ
บุคลากรทางดานการแพทย และสาธารณสุข พรอมประชาสัมพันธ
งานของสมาคมฯ
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สมาคมฯ ไดเขารวมเปนเกียรติในงานวันสถาปนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อรับโลเกียรติคุณ “นราธิปพงศ
ประพันธ” แกผูมีอุปการคุณตอสถาบันเปนประจำทุกป ในปนี้
สถาบันเห็นสมควรมอบโลแกสมาคมฯ ซึ่งไดใหความกรุณาตอ
สถาบัน โดยจัดกิจกรรมวิชาการ สนับสนุนผูเชี่ยวชาญมารวม
บรรยาย วิทยากร การประชุมวิชาการของคณะ การทำความ
รวมมือวิชาการ ระหวางสมาคมฯและสถาบัน ความรวมมือ
โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HR Innovation Award) การจัดตั้งศูนยทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล ระหวางสมาคมฯและ
สถาบันฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

กระทรวงดิจ�ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สมาคมฯ ไดสง ตัวแทนเขารวมเปนกรรมการทีป่ รึกษา
และประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่
2 โครงการ Digital HR Forum 2019 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน
2562 และครัง้ ที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนยราชการแจงวัฒนะ โดยมีวตั ถุประสงคและรูปแบบการจัดงาน
เพื่อเปนประโยชนทั้งการบริหารดานวิชาการ สำหรับผูบริหาร
และบุคลากรทางภาครัฐและภาคเอกชน
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2. สมาคมฯ ไดเขารวมเปนวิทยากร เสวนางาน Education
ICT Forum 2019 หัวขอ “Pedagogical Innovations” วันที่ 25
เมษายน 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ หองประชุมวายุภักษ
2-4 ชั ้ น 4 โรงแรมเซ็ น ทรา ศู น ย ร าชการ แจ ง วั ฒ นะ โดยมี
วัตถุประสงคและรูปแบบการจัดงานที่ชวยสงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ยกระดับ
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจยั การบริหารวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอก
3. สมาคมฯ ไดเขารวมเปนวิทยากรรวมเสวนางานอบรม
สั ม มนา AI & IOT Summit 2019 หั ว ข อ “Debate Panel:
Harnessing Transformative Technology for Better Human
Experience: Evil or Angel?” ในวันที่ 26 เมษายน 2562
ณ ศูนยประชุมวายุภกั ษ หองประชุมวายุภกั ษ 2-4 ชัน้ 4 โรงแรม
เซ็นทราศูนยราชการ แจงวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมให
ทุกภาคสวนในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความ
ตระหนักในกระแสเทคโนโลยีทก่ี ำลังจะเปลีย่ นโลก และเดินหนา
พัฒนานวัตกรรมสำหรับโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมถึงกันดวย AI+IOTs
4. สมาคมฯ ไดเขารวมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในงาน August Series 2019 ประกอบดวยงาน eGovernment
Forum งาน Digital และงาน Big Data & Cloud Computing
ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภกั ษ หองประชุม
วายุภักษ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ แจงวัฒนะ
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับตัวใหองคกรสามารถเติบโตในบริบท
ใหมไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดานการใช
ประโยชนจากการวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ เพือ่ นำไปสูก ารพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ ทัง้ ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
องคประกอบของยุทธศาสตรกรอบการพัฒนา แผนการดำเนินงาน
(Roadmap) เพื่อเปนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐและเปนโอกาสพบปะแลกเปลีย่ นความเห็น
และประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงอีกดวย

สำนักงานสงเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)
สมาคมฯ ไดเขารวมกิจกรรม MICE Fill up Local Insight
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Paciﬁc Park Hotel
ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรความรู สงเสริม
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ และประชาสัมพันธมาตรฐานของสถานที่
การจัดงานในประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard –
TMVS ใหกับผูที่สนใจใชบริการสถานที่การจัดงานที่มาตรฐาน
และรวมเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “หัวใจการบริหาร
การจัดงานและทรัพยากรบุคคลในยุค AI ตองคลองตัวและ
ทรงพลัง”

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สมาคมฯ ไดเขารวมรับฟงการนำเสนอผลงานในหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับ
กลุมผูนำรุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 ในวันที่ 20 ธันวาคม
2562 ณ หอง Ballroom 2 ชัน้ 5 โรงแรม S31 สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการสรางความเปลีย่ นแปลงในเชิงนวัตกรรม ใหเกิดขึน้ กับกลุม
ผูบริหารระดับกลางและกลุมคนรุนใหมที่จะเติบโตขึ้นไปเปน
ผูบริหารระดับสูง โดยมีแนวคิดวางรากฐานแบบนวัตกรรม
เชิงนโยบาย (Policy Innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เปน
การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชา
สังคม ตลอดจนผูน ำจากภาคเอกชน

มูลนิธ�นวัตกรรมทางสังคม
สมาคมฯไดสง ตัวแทนเขารวมเปนเกียรติในพิธมี อบเกียรติ
บัตรสถานประกอบการทีส่ นับสนุนการจางงานคนพิการเชิงสังคม
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณและชื่นชมตอ
สถานประกอบการกวา 400 แหง ทีใ่ หการสนับสนุนการจางงาน
คนพิการเชิงสังคมและสงเสริมใหเพิ่มการจางงานคนพิการ
ตอเนื่องในป 2563
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โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU
กับศูนยคุณธรรม

สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห ง ประเทศไทย โดย
นายกสมาคมฯ ดร.บวรนันท ทองกัลยา ศูนยคุณธรรม โดย
ผูอ ำนวยการศูนยคณ
ุ ธรรม รองศาสตราจารยนายแพทยสรุ ยิ เดว
ทรีปาตี ไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกัน เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง Sapphire 202 อิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการงานบุคลากรดาน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหกับองคกรสมาชิกของ
สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห ง ประเทศไทย ได พ ั ฒ นา
บุคลากรในองคกรตางๆ ใหมีคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง
วินยั สุจริต จิตอาสา ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
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2. เพือ่ สงเสริมพัฒนาองคกรสมาชิกของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ที่ไดรับรางวัลจาก โครงการ HR
Innovation ยกระดับเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู ประสบการณ
ระหวางหนวยงานเพื่อพัฒนาสมาชิกของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) และองคกรเครือขาย
คุณธรรม รวมถึงเชือ่ มโยงภาระงาน โครงการทีเ่ ปนประโยชนตอ
สมาชิกใหเขารวม โครงการ กิจกรรมและดําเนินการรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
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งานดานสมาชิกสัมพันธ
และกิจกรรมเพื่อสังคม

ฝายสมาชิกสัมพันธ
ป 2562 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
มีสมาชิกประเภทตางๆ ทั้งสมาชิกในระบบ Off-line และระบบ
On-line เพิ่มจากป 2561 ดังนี้

1. ประเภทและจำนวนสมาช�ก
จำนวนสมาช�ก ประเภท Off-Line
ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ รายป
สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ
สมาชิกสถาบัน รายป
สมาชิกสถาบัน ตลอดชีพ
สมาชิกองคกรนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) ตลอดชีพ
สมาชิกองคกรนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) รายป
สมาชิกสมทบ
รวมทั้งสิ้น (ราย)

ป 2561
337
170
1,431
398
1
11
68
2,416

ป 2562
374
173
1,413
410
1
11
143
2,525

ป 2561
15,423
7,988
74

ป 2562

23,485

28,944

จำนวนสมาช�ก ประเภท On-Line
ประเภทสมาชิก
PMAT - Facebook
PMAT - Line
PMAT - Twitter
รวมทั้งสิ้น (ราย)

2. การจัดสัมมนาฟร�สำหรับสมาช�ก

19,724
9,134
86

ครั้งที่ 1 เร�่อง “อัพเดท กฎหมายแรงงาน..ฉบับใหม”
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ไดจดั สัมมนาฟรีใหกบั สมาชิก
หัวขอ “อัพเดท กฎหมายแรงงานฉบับใหม” เพือ่ อัพเดทกฎหมาย
แรงงานฉบับใหมทน่ี า สนใจ ณ หองประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิง
ปทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล ชัน้ 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารย
ไพบูลย ธรรมสถิตยมน่ั ทีป่ รึกษาปญหาแรงงานหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
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ครั้งที่ 2 เร�่อง “HR Challenges 2019 and How
To Face Them”

ครัง้ ที่ 4 เร�อ่ ง "Essential Marketing Tools to Engage
with Employee Experience"

วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ไดจัดสัมมนาฟรีใหกับ
สมาชิก หัวขอ “HR Challenges 2019 and How To Face Them”
2019 ปแหงการรับมือความทาทายอยางตอเนือ่ ง ธุรกิจทีป่ รับตัว
ทุกขณะตองการพลังคนที่พรอมรวมขับเคลื่อนองคการ ความ
คาดหวังของผูบ ริหารตองานดาน People Management มีมาก
ขึน้ เมือ่ ธุรกิจและองคการตองเปลีย่ นผาน งาน HR ก็ไมอาจหยุด
อยูกับที่ได ณ หองเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ดร.บวรนันท
ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ไดจัดสัมมนาฟรีใหกับ
สมาชิกหัวขอ "Essential Marketing Tools to Engage with
Employee Experience" เพือ่ ทีจ่ ะชวยให HR ไปถึงเปาหมายได
ภายในเงื่อนไขที่ตองการและเพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับ
พนักงาน ทัง้ ในงาน Recruit Develop และ Retain ณ หองเรียน
3001 ชัน้ 3 อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ คุณอภิชาติ ขันธวิธิ อุปนายกสมาคมฯ
ดานการตลาดและสื่อสารองคกรและ Managing Director
บริษัท คิว เจ็น คอนซัลแทนท จำกัด

ครั้งที่ 3 เร�่อง “Branding Core Value
to HR Revolution”

ครั้งที่ 5 เร�่อง “บร�หารคาตอบแทนอยางไรใหโดนใจ
คนทำงาน Gen Z”

วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562 ไดจัดสัมมนาฟรีใหกับสมาชิก
หัวขอ “Branding Core Value to HR Revolution” เพือ่ ใหสมาชิก
เปดมุมมองการสราง Core Value ใหกบั องคกรดวยการวาง HR
Strategic ที่ดีควรมีแนวคิดและขั้นตอนการเตรียมการอยางไร
และจาก HR Strategic สามารถนำ Digital Marketing และ
Social Media มาเปนเครื่องมือในการสื่อสารภาพลักษณของ
องคกรไดอยางไร ณ หองเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
คุณฐิรญ
ิ ะพงศ อัศวดีกลู ทีป่ รึกษาดานการสรางแบรนด ใหบริษทั
ชัน้ นำของประเทศ และ คุณปฤณ จำเริญพานิช ผูเ ชีย่ วชาญดาน
การตลาดออนไลน

วันศุกรท่ี 20 กันยายน 2562 ไดจดั สัมมนาฟรีใหกบั สมาชิก
หัวขอ “บริหารคาตอบแทนอยางไรใหโดนใจคนทำงาน Gen Z”
รวมพูดคุยในหัวขอดังตอไปนี้ ทำไมตองทำความเขาใจความ
ตองการของพนักงาน Gen Z แนวคิดและหลักการบริหารคา
ตอบแทนสำหรับพนักงาน Gen Z ไขปญหาคาใจทานถาม
เราตอบแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารคาตอบแทน ณ
หองเรียน 3001 ชัน้ 3 อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยวรกิต เตชะพะโลกุล
ผูเชียวชาญเรื่องการบริหารคาจางคาตอบแทน
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ครั้งที่ 6 เร�่อง “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ”
วันศุกรท่ี 11 ตุลาคม 2562 ไดจดั สัมมนาฟรีใหกบั สมาชิก
หัวขอ “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ” เรียนรูกฎหมาย
แรงงาน ผานกรณีศึกษาดานแรงงาน ที่นาสนใจ ณ หองเรียน
3001 ชัน้ 3 อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ อาจารยไพบูลย ธรรมสถิตยมน่ั กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ไพบูลยนิติ จำกัด

ครั้งที่ 7 เร�่อง “การทบทวนคาตอบแทนรวม Total
Remuneration Review”

ครั้งที่ 9 เร�่อง “แนวทางการใชคาตอบแทนจ�งใจ
พนักงาน”
วันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2562 ไดจดั สัมมนาฟรีใหกบั สมาชิก
หัวขอ “แนวทางการใชคาตอบแทนจูงใจพนักงาน” เพื่อพุดคุย
เรือ่ งแนวทางการใชคา ตอบแทนจูงใจพนักงาน ณ หองเรียน 3001
ชั้น 3 อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยวรกิต เตชะพะโลกุล ผูเชียวชาญ
เรื่องการบริหารคาจางคาตอบแทน

วันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2562 ไดจัดสัมมนาฟรีใหกับสมาชิก
หัวขอ “การทบทวนคาตอบแทนรวม Total Remuneration
Review” เพื่อรวมพูดคุยในหัวขอดังตอไปนี้ องคประกอบคา
ตอบแทนรวม, แนวทางการวิเคราะหคา ตอบแทนและสวัสดิการ
แนวทางการปรับคาตอบแทน เปนตน ณ หองเรียน 3001 ชั้น 3
อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยวรกิต เตชะพะโลกุล ผูเชียวชาญเรื่องการ
บริหารคาจางคาตอบแทน

ครั้งที่ 8 เร�่อง “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ”
วันศุกรท่ี 13 ธันวาคม 2562 ไดจดั สัมมนาฟรีใหกบั สมาชิก
หัวขอ “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ” เรียนรูก ารกฎหมาย
แรงงาน ผานกรณีศึกษาดานแรงงาน ที่นาสนใจ ณ หองเรียน
3001 ชัน้ 3 อาคารนวมินทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไพบูลยนิติ จำกัด
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ฝายวารสารและสื่อสิ่งพิมพ

วารสารการบร�หารฅน
PEOPLE MAGAZINE

Experiencing Exquisite
Employee Experience””

“Mutation of HR in
Digiworld”

วารสารการบริหารฅน เปนวารสารเชิงวิชาการรายไตรมาส
สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ ไดตพี มิ พฉบับแรกในเดือน กรกฎาคม
2522 และจัดทำตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความรูวิชาชีพ เผยแพรขาวสารในการบริหารงาน
ดานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
ขอมูลขาวสาร ตลอดจนทัศนคติ ในการบริหารงานบุคคล ระหวาง
สมาชิกของสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป โดยป 2562 ที่ผานมานี้
วารสารฯ ไดจัดทำและสงใหกับสมาชิก รวมถึงผูรักการอาน
ทุกทาน รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ
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“จะ รอด หรือ
จะ รวง ดวย OKR”

“Data Analytics
ในงาน HR”

ฉบับที่ 1/2562 “Experiencing Exquisite Employee
Experience”
ฉบับที่ 2/2562 “Mutation of HR in Digiworld”
ฉบับที่ 3/2562 “จะ รอด หรือ จะ รวง ดวย OKR”
ฉบับที่ 4/2562 “Data Analytics ในงาน HR”
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยซึง่ ประกอบดวยงบแสดงสินทรัพยหนีส้ นิ และ
เงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงรายรับและคาใชจายสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ผลการดำเนินงานสำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสมาคมฯตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า พเจาไดรบั เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความรับผิดชอบของผูบร�หารตองบการเง�น
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อให
สามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมฯในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�ตอการตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูได
เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
วารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการ
สมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคมฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู ริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไ่ี ดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสำคัญตอความสามารถของสมาคมฯในการดำเนินงานตอเนือ่ งหรือไม ถาขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระ
สำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอ สังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วของ
หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึน้ อยูก บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหสมาคมฯตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบทีท่ ำใหมกี ารนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสอ่ื สารกับผูบ ริหารในเรือ่ งตางๆทีส่ ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ดวางแผนไว ประเด็น
ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนาย สุพัฒน อุปนิกขิต

(นายสุพัฒน อุปนิกขิต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1542
วันที่ 13 เมษายน 2563
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งบแสดงสินทรัพย หนี้สินและเงินกองทุน
งบแสดงสินทรัพย หนี้สินและเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

4.1

2562

2561

บาท

7,155,318.37
34,987,254.28
1,592,637.00
585,551.34
44,320,760.99

4,098,555.93
33,660,778.97
2,304,424.00
455,715.46
40,519,474.36

36,171,459.84
685,492.94
163,809.69
37,020,762.47
81,341,523.46

37,787,992.78
76,953.07
73,638.97
37,938,584.82
78,458,059.18
บาท

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
เงินกองทุนคงเหลือตนป
คาใชจาย (สูง) ต่ำกวารายรับสำหรับป
รวมเงินกองทุนคงเหลือสิ้นป
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2562

2561

3.3

945,670.78
1,525,413.62
2,471,084.40

950,936.23
3,275,581.38
4,226,517.61

4.3

2,129,548.32
2,129,548.32
4,600,632.72

1,922,185.71
1,922,185.71
6,148,703.32

72,309,355.86
4,431,534.88
76,740,890.74
81,341,523.46

67,222,537.91
5,086,817.95
72,309,355.86
78,458,059.18
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งบแสดงรายรับและคาใชจาย
งบแสดงรายรับและคาใชจาย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
รายรับ

หมายเหตุ

รายรับจากการจัดสัมมนา
รายรับคาสมาชิกสมาคมฯ
รายรับคาวารสารการบริหารคน
รายรับคาโครงการสำรวจอัตราคาตอบแทนรวมฯ
รายรับจากสถาบัน-โครงการที่ปรึกษา
รายรับจากการสอบรับรองมาตรฐานอาชีพฯ
รายรับอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายรับจากเงินบริจาค
รวมรายรับ

2562

2561

43,403,527.10
2,772,300.00
187,450.00
2,619,000.00
0.00
177,289.73
110,032.09
467,709.68
0.00
49,737,308.60

42,092,126.83
2,878,200.00
259,440.00
2,518,500.00
3,772,476.63
294,112.14
127,406.66
343,635.62
14,500.00
52,300,397.88
บาท

คาใชจาย

หมายเหตุ

คาใชจายจากการจัดสัมมนา
คาใชจายสมาชิกสมาคมฯ
คาใชจายวารสารการบริหารคน
คาใชจายโครงการสำรวจอัตราคาตอบแทนรวมฯ
คาใชจายสถาบัน-โครงการที่ปรึกษา
คาใชจายจากการสอบรับรองมาตรฐานอาชีพฯ
คาใชจายในการประชุม
คาใชจายในการบริหาร
คาเสื่อมราคา
ภาษีเงินไดของสมาคมฯ
รวมคาใชจาย
คาใชจาย (สูง) ต่ำกวารายรับ

4.5

2562

2561

22,870,768.32
706,785.69
655,136.00
1,510,483.39
865,000.98
429,506.57
231,097.26
15,171,044.20
1,889,234.37
976,716.94
45,305,773.72
4,431,534.88

22,636,494.97
938,240.00
828,225.50
1,627,416.76
3,414,656.22
462,704.87
97,758.09
14,335,497.28
1,856,941.44
1,015,644.80
47,213,579.93
5,086,817.95
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ขอมูลทั่วไป
สมาคมฯ จดทะเบียนเลขที่ จ.879 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2508 สำนักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 2/6,2/7 ซอยลาดพราว 113
(ชื่นสุข) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 เพื่อสงเสริมหลักการและการปฏิบัติของการจัดการงานบุคคลในประเทศไทยใหกาวหนาโดยการปรับปรุงความสามารถ
การใหการศึกษาหาความรูทางดานวิชาการและเพิ่มพูนสมรรถภาพของผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคลใหดีขึ้น
1.2 เปนแหลงกลางสำหรับสมาชิกจะไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการงานบุคคล
1.3 ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในอันที่จะนำวิธีการจัดการงานบุคคลที่ดีไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่
1.4 เพือ่ เผยแพรความรูท างวิชาการ เกีย่ วกับการจัดการงานบุคคล เปนตัวแทนติดตอและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ความชำนาญ
กับสมาชิกหรือสมาคมที่มีวิชาการ การประชุมอภิปราย การสัมมนา เปนตน
1.5 เพื่อหาทางสงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง
1.6 เพื่อชวยเหลือสมาชิกทางดานสวัสดิการโดยทั่วๆ ไป
2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะตามประกาศสภา
วิชาชีพบัญชีฯฉบับที่ 20/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง "กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
พ.ศ 2554" งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 สมาคมฯบันทึกรับรูรายรับและรายจายตามเกณฑคงคางที่จะไดรับและภาระที่จะตองจาย ยกเวนคาบำรุงสมาชิกและเงิน
บริจาคสมาคมฯจะบันทึกตามเกณฑเงินสด
3.2 สมาคมฯตัดคาเสื่อมราคาตามวิธียอดลดลงทั้งนี้คาเสื่อมราคาจะคำนวณโดยการคูณอัตราคาเสื่อมราคากับมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันตนป ยกเวนสินทรัพยทซ่ี อ้ื มาหลังป 2535 สมาคมฯตัดคาเสือ่ มราคาตามวิธเี สนตรงตามอายุ
การใชงานดังตอไปนี้
อาคาร
ตอป
อัตรา
5%
เครื่องใชสำนักงาน
ตอป
อัตรา
10-20%
เครื่องปรับอากาศ
ตอป
อัตรา
20%
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตอป
อัตรา
10%
3.3 ภาษีเงินได
รายไดของสมาคมฯตามพระราชกำหนดแกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 สมาคมฯตองเสียภาษี เงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 2 และ 10 จากรายรับบางประเภท นอกเหนือจากคาสมาชิกและเงินรับบริจาคตามมาตรา 65
ทวิ (13)
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4. รายละเอียดประกอบงบการเงิน
4.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ราคาทุน
ของทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องใชสำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องตกแตงสำนักงาน
รวม

12,038,836.00
26,054,231.50
5,162,305.92
711,449.75
3,449,389.30
47,416,212.47

รายการเคลื่อนไหว
ทรัพยสินสุทธิ
ค
า
เสื
อ
่
มราคา
ในระหวางป
ณ วันที่ 31 ธ.ค. คาเสื่อมราคา
สะสม
2562
เพิ่ม
ลด
0.00
0.00 0.00
0.00 12,038,836.00
0.00 0.00 5,538,258.79 20,515,972.71 1,141,144.51
852,838.47
403,060.09
272,701.43 0.00 4,582,168.88
367.34
90.84
0.00 0.00 711,082.41
344,938.93
0.00 0.00 685,943.98 2,763,445.32
272,701.43 0.00 11,517,454.06 36,171,459.84 1,889,234.37

4.2 ผลประโยชนพนักงาน
สมาคมฯ มีภาระผูกพันสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ งจายใหแกพนักงานเมือ่ ออกจากงานตามขอบังคับของสมาคมฯและตามกฏหมาย
แรงงาน ซึง่ สมาคมฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงานซึง่ เดิมสมาคมฯรับรูเ ปนคา
ใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ยอดยกมา 1 มกราคม 2562
1,922,185.71
ตนทุนบริการปจจุบัน
207,362.61
รวม
2,129,548.32
สมาคมฯ บันทึกภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามที่กำหนดไวในกฎหมายของประเทศภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,129,548.32 บาท
4.4 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อสมาคมฯมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือ กอตัวขึ้นอันเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีต ซึง่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจทีจ่ ะตองจายไปเพือ่ ชำระภาระหนีส้ นิ ดังกลาว และ
สามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
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4.5 คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย
คาใชจายในการบริหาร
เงินเดือน
คาตอบแทนและสวัสดิการ
คาเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยประชุม
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาจัดทำเอกสารและสิ่งพิมพอื่น
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คาพาหนะและคาใชจายในการเดินทาง
คาสัมมนา
คาไฟฟา
คาน้ำประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาเบี้ยประกัน
คาถายเอกสารและคาเชาเครื่อง
คาซอมแซมอาคารและเครื่องใชสำนักงาน
คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาบริการอินเตอรเน็ต
คาบริการอื่น
คาบริการทำสะอาด
เงินบริจาค
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
เงินสมทบประกันสังคม
คาบริการคอมพิวเตอร
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร ตัดจาย
คาปรับ
คาใชจายตองหาม
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาบริการทางบัญชี
คาสอบบัญชี
รวม
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2562

2561

10,789,468.00
1,475,368.05
65,600.00
207,362.61
171,968.42
243,815.85
655,467.00
173,996.22
36,306.66
152,741.09
7,176.36
90,601.00
1,685.00
162,230.27
4,855.95
35,245.41
43,081.30
729.60
17,988.00
47,522.09
162,000.00
0.00
284,945.46
184,359.00
0.00
43,740.13
15,288.73
370.00
132.00
72,000.00
25,000.00
15,171,044.20

8,918,131.00
1,074,729.90
46,100.00
1,922,185.71
244,693.91
21,975.00
502,451.00
154,745.41
91,912.41
141,467.43
7,309.02
116,281.76
3,958.00
179,199.19
21,211.75
27,524.80
49,911.12
0.00
17,988.00
114,330.02
170,000.00
10,000.00
185,540.01
190,097.00
4,970.00
18,030.11
129.73
0.00
3,625.00
72,000.00
25,000.00
14,335,497.28
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^
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รายงาน

การประชุมใหญ
สามัญประจำป
2561
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^

รายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ หอง แกรนด บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มีสมาชิกเขารวมประชุมจำนวน 152 ราย จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,416 ราย ครบองคประชุมตามขอบังคับของสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ขอ 23 ประกอบ ขอ 12 (4)
เริ่มประชุมเวลา 15:15 น.
ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมฯ มอบหมายให นางสาวดุจดาว ประยงคหอม เจาหนาที่บริหารสำนักงาน เปนผูบันทึก
การประชุม
ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมฯ ดำเนินการประชุม โดยมีวาระตางๆ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560
ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมฯ ขออนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมอยางเปนเอกฉันท

วาระที่ 2 : เร�่องแจงเพื่อทราบ
ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมฯ รายงานเรื่องแจงเพื่อทราบภาพรวมการทำงานของสมาคมฯในป 2561 การจัดงาน
Thailand HR Tech, Thailand HR Forum และ Thailand HR Day ซึง่ ประสบความสำเร็จมีผสู นใจเขารวมงานสัมมนาเปนจำนวนมาก
งาน Thailand HR Tech ที่จัดขึ้นเปนครั้งแรก มีผูเขารวมงานประมาณ 6,500 คน และจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้
คาดวาจะมีผเู ขารวมงานไมตำ่ กวา 1 หมืน่ คน รวมถึงงาน Thailand HR Forum และงาน Thailand HR Day ทีม่ ผี เู ขารวมงานมากกวา
ทุกปทผ่ี า นมา และไดเปลีย่ นสถานทีก่ ารจัดงาน Thailand HR Day มาจัดที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนือ่ งจากผลตอบรับทีด่ ขี องผูส นใจ
เขารวมงาน และอีกหนึง่ สิง่ ทีส่ ำคัญคือการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคล กับ สถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย ทีม่ ผี สู นใจเขารับการสอบและผานการทดสอบมากขึน้ โดยทัง้ หมดนี้ ทางสมาคมฯมุง หวังจะเปนศูนยกลางการพัฒนางาน
บุคคล ในปทผ่ี า นมาสมาคมฯมีผลิตภัณฑใหม เชน การจัดสัมมนา HR Transformation, HR Outlook, OKRs, Show & Share, Agile
และสวนของ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) มีการจัดทำ โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และ โครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน มีองคกรตางๆสนใจเขารวมโครงการ สมาคมฯ
มีการทำ New Project มากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชาว HR ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2561 ของสถาบันพัฒนาว�ชาช�พทรัพยากรบุคคล (IHPD)
คุณวรพงษ รวิรัฐ ประธานสถาบันฯ รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันในป 2561 ดังนี้
คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (ชุดปจจุบัน)
1. คุณวรพงษ
รวิรัฐ
ประธานคณะกรรมการฯ
2. คุณประกิต
วิริโยทัย
กรรมการฯ
3. คุณเนาวรัตน
บำรุงจิตต
กรรมการฯ
4. ดร.จิรประภา
อัครบวร
กรรมการฯ
5. คุณสุภาพร
จันทรจำเริญ
กรรมการฯ
6. คุณมาริสา
เชาวพฤฒิพงศ กรรมการฯ
7. ดร.บวรนันท
ทองกัลยา
กรรมการฯ
8. คุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย
กรรมการฯ
9. คุณวิโรจน
สิริจันทานนท
กรรมการฯ
10. ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข
เลขาธิการ
11. คุณวชิราภรณ แสงพายัพ
ผูชวยเลขาธิการ
กรรมการสถาบันฯ อยูในตำแหนงคราวละ 3 ป
กิจกรรม
- วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เวลา 18.00 น. ณ หองอาหาร Erawan Tea room ชั้น 2 อาคารเอราวัณแบงคอก หารือกับ (SHRM
India) Khun.Radhika Jaggi, Business Head – Eastern India & Neighboring Countries Society for Human Resource
Management (India)
- วันที่ 21 สิงหาคม 2561 Mr.Robert Gracia, Vice President Global Business Development ADEN University และอดีต
Vice President, Global Operations of SHRM เขาหารือ กับสมาคมฯและสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เขารวมประชุม APFHRM Meeting at India
สรุปผลการดำเนินงานดานการใหคำปรึกษา (Review Consulting Service)
ป 2561 ใหบริการโครงการใหคำปรึกษาดังนี้
1. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
2. บริษัท สยามเจมสกรุป จำกัด
โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย Thailand HR Innovation Award 2018
มีองคกรที่สงเขารวม รวม 24 องคกร ไดรับรางวัล 5 องคกร ดังตอไปนี้
รางวัล Diamond
(ไมมีองคกรไดรับรางวัล)
รางวัล Gold
(ไมมีองคกรไดรับรางวัล)
องคกรที่ไดรับรางวัล Silver
1. I AM Consulting
2. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล และบริษัท ศูนยพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร จำกัด
องคกรที่ไดรับรางวัลชมเชย
1. การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอรปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุน)
3. บริษัท ฟูดแพชชั่น จำกัด
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โครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจำป 2561 (PMAT HR AWARDS 2018)
มีผูสมัครเขารวม 26 คน ไดรับรางวัล 12 คน ดังนี้
ประเภท นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 5 คน
1. คุณชุติมา สีบำรุงสาสน ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหนาคณะผูบริหารดานทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
3. คุณวิโรจน วงศสถิรยาคุณ รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ-ดานบริหารศักยภาพองคกร
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
4. คุณรุงโรจน ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผูจัดการใหญสำนักกลยุทธธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
5. คุณกัลชณา เนตยวิจิตร ผูจัดการอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )
ประเภท นักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเดน 7 คน
1. คุณนาฑีรัตน บุญรัตน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฟูดแพชชั่น จำกัด
2. คุณจิรภาวดี โสภณ ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด
3. คุณกมลวรรณ อินทรตรา ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเรียนรูทางคลินิก (Senior Director, Clinical Learning)
บริษัท ศูนยพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร จำกัด
4. คุณพยัพ แจงสวัสดิ์ ผูชวยผูจัดการทั่วไปสำนักพัฒนาองคกร
บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จำกัด (มหาชน)
5.คุณณรงค หนอสกูล ผูอำนวยการใหญสำนักงานบริหารแรงงานสัมพันธ และทรัพยากรมนุษย
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด
6. คุณพัชรินทร ดีอินทร รองผูอำนวยการ ฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกสิกรไทย
7. คุณยุทธนา กลาผจญ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จำกัด
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 : รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2561 ของสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ช� าช�พทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
(THAILAND HRCI)
คุณพิบูลย ธาระพุทธิ ประธานสถาบันฯกลาวรายงาน
ภารกิจของ THAILAND HRCI
1. จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศไทย
2. ใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศไทย ทุกระดับ
3. ประสานงานกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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สรุปจำนวนผูผานการรับรองของ Thailand HRCI ป 2559 - 2561
ชั้นคุณวุฒิ

ป 2559

ป 2560

ป 2561

รวมป 2559-2561

3
4
5
6
รวม

20
27
1
1
49

8
16
0
0
24

22
11
2
2
37

50
54
3
3
110

มีผูผานการรับรอง ป 2561 จำนวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเปน รอยละ 18.78 ของจำนวนผูเขาสอบทั้งหมด
แผนการสอบ 2562 (เมษายน-ธันวาคม)
มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ

เปดรับสมัคร 1 มี.ค.-30 เม.ย. 62

1 มี.ค.-20 พ.ค. 62

1 พ.ค.-30 มิ.ย. 62

1 มิ.ย.-20 ก.ค. 62

1 ต.ค.-20 พ.ย. 62

ศูนยสอบ

ชั้นคุณวุฒิ

3 และ 4

3, 4 และ 5

3 และ 4

3 และ 4

3 และ 4

สอบขอเขียน

17 พ.ค. 62

7 มิ.ย. 62

20 ก.ค. 62

2 ส.ค. 62

20 ธ.ค. 62

การจัดการระบบคุณภาพภายใตขอกำหนด ISO/IEC 17024
Thailand HRCI ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเขาสู
มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ ความเปนกลาง
และการใหการรับรองที่สอดคลองและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ในป 2561
ดร.บวรนันท ทองกัลยา กลาวรายงาน ภาพรวมการดำเนินงานของสมาคมฯในป 2561 ดังตอไปนี้
ในปที่ผานมามีการปรับแกไข โครงสรางและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯใหม
งานดานวางแผนกลยุทธ
การปรับโครงสรางการทำงานและความรับผิดชอบการบริหารสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

อุปนายก
ดานวิชาการและ
พัฒนาขอมูลและ
ระบบงาน HR

อุปนายก
ดานสื่อสารองคกร

------

----------------------HRCI ---IHPD

อุปนายก
ดานรัฐกิจสัมพันธ

อุปนายก
ดานพัฒนาเครือขาย
วิชาชีพและสมาชิก
สัมพันธ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
เลขาธิการ
อุปนายก
ดานพัฒนาธุรกิจ

เหรัญญิก

นายทะเบียน
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โครงสรางการทำงานของเจาหนาที่
นายกสมาคมฯ

อุปนายก
ดานวิชาการและ
พัฒนาขอมูลและ
ระบบงาน HR

อุปนายก
ดานสื่อสารองคกร

------

----------------------HRCI ---IHPD

อุปนายก
ดานพัฒนาเครือขาย
วิชาชีพและสมาชิก
สัมพันธ

อุปนายก
ดานรัฐกิจสัมพันธ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ประจำ 22 อัตรา
Contract 3 อัตรา
Outsource 1 อัตรา

เลขาธิการ

อุปนายก
ดานพัฒนาธุรกิจ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ผูจัดการสมาคมฯ (Managing Director)
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
และการจัดการความรู
(Product & Knowledge
Development)

ฝายพัฒนาวิชาการและ
สงเสริมวิชาชีพ
(Learning & Professiomal
Development)

ฝายการตลาดและ
กิิจกรรมสัมพันธ
(Marketing & External
Affairs)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัล
(ICT & Digital Media)

ฝายการเงินและบริหาร
งานทั่วไป
(Finance & General
Management)

Program Design

Public Training

Marketing & Sales

Design & Puplishing

Workforce & Management

Contents Development & CoP Facilitator

In-House Program

CRM & Membership

IT Infrastucture &
KM & Digital Media

Finance & Accounting

Certiﬁcation PM/APM
Survey & HR
Information Services Program Delivery & Event
Center
Management

Partnership &
Customer Relations

General & Management

ปจจุบันสมาคมฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 26 คน ทำงานภายใตนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

งานพัฒนาและฝกอบรม
หลักสูตรการสัมมนาและฝกอบรม
ประเภทการจัดสัมมนา

จำนวนองคการ
ที่เขาสัมมนา

1. การจัดสัมมนาภายในองคการ (In-House Training)
28
2. การจัดสัมมนาภายนอกองคการ (Public Training )
515
3. หลักสูตรการจัดการงานบุคคล (Personnel Management : PM)
217
หลักสูตรการจัดการงานบุคคลชั้นสูง (Advanced Personnel Management : APM) (PM 5 รุน /APM 2 รุน)
รวม
760

81

จำนวน
หลักสูตร
59
65
2
126
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งาน Conference & Events
Thailand HR Tech Conference & Exposition 2018
จัดงาน เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ Royal Paragon Hall 5th Floor, Siam Paragon Shopping Center
Thailand HR Forum 2018 “HR Challenges : Agile Human Capital towards Business Transformation”
จัดงาน เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว
Thailand HR Day 2018 “Disrupt to Design HR”
จัดงาน เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ Impact Forum เมืองทองธานี

โครงการสำรวจอัตราคาจางและสวัสดิการ ประจำป 2561/2562
จัดทำรายงานผลการสำรวจอัตราคาจางและสวัสดิการ (Compensation and Beneﬁts Survey Report) นอกจากการจัดทำ
รายงานในรูปแบบหนังสือแลว ยังไดจัดทำขอมูลบนระบบ Web-based ที่สามารถใชวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลได

งานดานรัฐกิจและว�เทศสัมพันธ
โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางๆ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ มหาวิทยาลัย 10 แหง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว
• การจัดตั้งศูนยทดสอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ภาคตางๆ
• ความรวมมือในการฝกอบรมและการจัดสัมมนาวิชาการ
• ความรวมมือในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
• ความรวมมือในงานวิจัยและการสรางองคความรูที่เปนประโยชนมหาวิทยาลัย 10 แหง
1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร)
6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9. คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ความรวมมือกับองคกรอื่นๆ
• มูลนิธิมั่นพัฒนา
รวมงานแถลงขาวและเปดศูนยวิจัยภาวะผูนำเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
• สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) (สวอ)
รวมเปนผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
• สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร
รวมการประชุมระดมสมองและใหความเห็นแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแหงชาติ
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมเปนวิทยากร โครงการ Digital HR Forum 2018
• สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
รวมโครงการ “Thailand Domestic MICE Mart 2018 (TDMM 2018)
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งานดานสมาช�กสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม
สรุป ภาพรวมจำนวนสมาชิก PMAT (2556-2561)
3,000
2,500
2,000

2556
2557
2558
2559
2560
2561

2,416
2,098

2,083

2,037

1,947

2556
2,098

2557
2,083

2558
2,037

2559
1,947

2,109

1,500
1,000
500
0

จำนวนสมาชิก

2560
2,109

2561
2,416

จำนวนสมาชิก ประเภท Off-Line
ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ รายป
สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ
สมาชิกสถาบัน รายป
สมาชิกสถาบัน ตลอดชีพ
สมาชิกองคกรนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) รายป
สมาชิกองคกรนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) ตลอดชีพ
สมาชิกสมทบ
รวมทั้งสิ้น (ราย)

ป 2560 (ราย)
194
157
1,359
384
11
1
3
2,109

ป 2561 (ราย)
337
170
1,431
398
11
1
68
2,416

จำนวนสมาชิก ประเภท On-Line
ประเภทสมาชิก
PMAT - Facebook
PMAT - Line
PMAT - Twitter
รวมทั้งสิ้น (ราย)

ป 2560

ป 2561

4,092
5,124
40
9,256

10,320
6,789
56
17,165

งานสงเสร�มความรูสมาช�ก (Knowledges Society)
การจัดงานสัมมนาพิเศษ (ฟรี) สำหรับสมาชิก จำนวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 สัมมนาเรื่อง “HR Trend and Execution for Competitive Advantage”
ครั้งที่ 2 สัมมนาเรื่อง “The Future of Inclusion and The New World of Work”
ครั้งที่ 3 สัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ”
ครั้งที่ 4 สัมมนาเรื่อง “Business Simulation Workshop”
ครั้งที่ 5 สัมมนาเรื่อง "How to transform your Organization Culture in Digital Era“
ครั้งที่ 6 สัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงาน ทานถามเราตอบ”
ครั้งที่ 7 สัมมนาเรื่อง “หนาที่และบทบาทของ Culture FA(Facilitator) ในการทำ Culture Transformation”
ครั้งที่ 8 สัมมนาเรื่อง “อัพเดท กฎหมายแรงงาน”
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งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ
ป 2561 วารสารการบริหารฅน (People Magazine) จำนวน 4 ฉบับ
• ฉบับที่ 1/2561 “Phygital HR”
• ฉบับที่ 2/2561 “Connecting People and Technology”
• ฉบับที่ 3/2561 “Agile & Scrum”
• ฉบับที่ 4/2561 “HR in the Era of Disruption”
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 6 : เร�อ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา
6.1 งบดุลและรายงานการสอบบัญชีของสมาคมฯ
คุณสุเมธ อมรนพรัตนกุล เหรัญญิกสมาคมฯ รายงานงบดุลและรายงานการสอบบัญชีของสมาคมฯประจำป 2561
100%
75%

รายรับ
42.09
80.48%
24.28
71.29%

ป 2560
ป 2561

50%
2.65
7.80% 2.87
5.50%

25%
0%

รายรับ
จากการ
สัมมนา

0.19 0.25
0.56% 0.50%

3.99 3.77
2.36 2.51 11.73% 7.21%
6.95% 4.82%

0.19 0.29
0.12 0.12 0.23 0.34 0.01 0.01
0.59% 0.56% 0.36% 0.24% 0.69% 0.66% 0.03% 0.03%

รายรับ รายรับอื่น ดอกเบี้ยรับ รายรับ
รายรับ
รายรับ
รายรับ
รายรับ
คาสมาชิก คาวารสาร คาโครงการ จากสถาบัน จากการ
จากเงิน
สมาคมฯ การบริหาร สำรวจอัตรา -โครงการ สอบรับรอง
บริจาค
คาจาง ที่ปรึกษา มาตรฐาน
คน

จากกราฟ รายรับป 2561 สูงกวาป 2560 รายรับในป 2561 จากทุกๆหมวด สัดสวนเพิม่ ขึน้ จากป 2560 ประมาณ 50 % และก็มี
คาใชจายบางตัวที่เพิ่มขึ้นในป 2561
เปรียบเทียบรายรับป 2560 และ 2561
รายรับ
รายรับจากการจัดสัมมนา
รายรับคาสมาชิกสมาคมฯ
รายรับคาวารสารการบริหารคน
รายรับคาโครงการสำรวจอัตราคาจาง
รายรับจากสถาบัน-โครงการที่ปรึกษา
รายรับจากการสอบรับรองมาตรฐาน
รายรับอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายรับจากเงินบริจาค
รวมรายรับ

2560

2561

เปลี่ยนแปลง

%

24,288,482.39
2,657,375.00
190,820.00
2,369,000.00
3,996,560.76
199,714.95
122,737.30
236,178.22
10,200.00
34,071,068.62

42,092,126.83
2,878,200.00
259,440.00
2,518,500.00
3,772,476.63
294,112.14
127,406.66
343,635.62
14,500.00
52,300,397.88

17,803,644.44
220,825.00
68,620.00
149,500.00
(224,084.13)
94,397.19
4,669.36
107,457.40
4,300.00
18,229,329.26

73.30
8.31
35.96
6.31
(5.61)
47.27
3.80
45.50
42.16
53.50
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50%
40%

รายจาย

22.63
47.94%
13.39
39.44%

13.45
39.61%
14.33
30.36%

30%
20%
0.97 1.62
0.92
2.73% 0.93 0.61 0.82 2.89% 3.45%
1.99% 1.83% 1.75%

10%
0%

ป 2560
ป 2561

2.76
8.15% 3.41
7.23%

คาใชจาย คาใชจาย คาจัดทำ คาใชจาย
ในการ สมาชิก วารสาร โครงการ
การบริหาร สำรวจ
จัดสัมมนา
อัตรา
ฅน
คาจาง

0.53 0.46 0.11
0.09
1.57% 0.98% 0.35%
0.21%

1.85
0.52 3.93% 0.64 1.01
1.91% 2.15%
1.54%

คาใชจาย คาใชจาย คาใชจาย คาใชจาย คาเสื่อม ภาษี
เงินได
ราคา
สถาบัน- การสอบ ในการ ในการ
ของ
โครงการ รับรอง ประชุม บริหาร
สมาคมฯ
ที่ปรึกษา มาตรฐาน

เปรียบเทียบรายจาย ป 2560 และ 2561
รายจาย

2560

คาใชจายในการจัดสัมมนา
คาใชจายสมาชิก
คาจัดทำวารสารการบริหารคน
คาใชจายโครงการสำรวจอัตราคาจาง
คาใชจายสถาบัน-โครงการที่ปรึกษา
คาใชจายการสอบรับรองมาตรฐาน
คาใชจายในการประชุม
คาใชจายในการบริหาร
คาเสื่อมราคา
ภาษีเงินไดของสมาคมฯ
รวมคาใชจาย

13,392,255.68
927,927.01
619,875.40
979,876.84
2,765,922.74
534,448.90
117,550.34
13,450,841.25
521,427.52
646,964.13
33,957,089.81

2561

เปลี่ยนแปลง

%

22,636,494.97
938,240.00
828,225.50
1,627,416.76
3,414,656.22
462,704.87
97,758.09
14,335,497.28
1,856,941.44
1,015,644.80
47,213,579.93

9,244,239.29
10,312.99
208,350.10
647,539.92
648,733.48
(71,744.03)
(19,792.25)
884,658.03
1,335,513.92
368,680.67
13,256,490.12

69.00
1.11
33.61
68.06
23.45
(13.42)
(16.84)
6.58
258.13
56.99
39.04

2561

เปลี่ยนแปลง

%

52,300,397.88
47,213,579.93
5,086,817.95

18,229,329.26
13,256,490.12
4,972,839.14

53.50
39.03
97.75

เปรียบเทียบรายรับ รายจายและเงินคงเหลือ ป 2560 และ 2561
รายจาย
รายรับรวม
รายจายรวม
เงินคงเหลือ
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2560
34,071,068.62
33,957,089.81
113,978.81
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เปรียบเทียบเงินคงเหลือป 2560 และ 2561
เงินคงเหลือ

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

หนวย : ลานบาท
5.08

0.11
2560
2561
เงินคงเหลือในป 2561 มากกวาป 2560

เงินคงเหลือในป 2560 และ 2561 มีสัดสวนเพิ่มขึ้น 97%
มติที่ประชุม : รับรองงบดุลอยางเปนเอกฉันท
6.2 การเสนอชื่อผูตรวจสอบบัญชีประจำป 2562
เสนอตั้งผูสอบบัญชีของสมาคมฯป 2562 โดยเสนอนายสุพัฒน อุปนิกขิต ซึ่งมีความเหมาะสม โดยมีประสบการณในการตรวจ
สอบบัญชีของสมาคมฯ หลายป
• ประวัติ ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการหางหุนสวนสามัญสุพัฒนการสอบบัญชีและภาษีและสำนักงานสอบบัญชีสุพัฒน
• ประวัตกิ ารศึกษา ไดรบั ปริญญาพาณิชยศาสตรบณ
ั ฑิต ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต และปริญญานิตศิ าสตรบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผานการสอบเนติบัญฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งไดรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชี จาก สภาวิชาชีพบัญชี
และไดรับใบอนุญาตทนายความ จากสภาทนายความ
• ประวัตกิ ารทำงาน ธนาคารแหงประเทศไทย ดานงานตรวจสอบงานบัญชีและงานบริหาร อบรมสำนักงานสอบบัญชี ดานงาน
บัญชี งานสอบบัญชี งานวางแผนภาษี งานวางระบบบัญชี งานจัดระบบงานและงานที่ปรึกษาบัญชีภาษีอากร
มติที่ประชุม : รับรองชื่อผูตรวจสอบบัญชีประจำป 2562 อยางเปนเอกฉันท
6.3 การแกไขระเบียบขอบังคับสมาคมฯ
ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมฯ กลาวรายงานการขออนุมัติแกไขระเบียบขอบังคับของสมาคมฯตามมติคณะกรรมการ
สมาคมฯใหแกไข จึงนำเรื่องเขาที่ประชุมใหญสามัญประจำปเพื่อขอมติที่ประชุมใหญ ตามขอบังคับสมาคมฯ ขอ 36 (10) พิจารณา
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฯโดยนำเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ ตามขอ
บังคับสมาคมฯ ขอ 27 กิจการดังตอไปนี้ จะกระทำไดกแ็ ตโดยมติทป่ี ระชุมใหญเทานัน้ (5) การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ โดยการขอแกไข
ตามขอบังคับสมาคมฯมีจำนวน 3 ขอ ดังนี้
หมวดที่

ขอที่

ขอบังคับ (เกา)

ขอบังคับ (แกไขใหม)

หมวด 2
วัตถุประสงค

8.

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค วิสัยทัศนและ
พันธกิจ ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
1) เพือ่ เปนองคกรในการพัฒนานักบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีมาตรฐานเปนมืออาชีพและพัฒนาสู

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค วิสัยทัศนและ
พันธกิจ ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนองคกรในการพัฒนานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐานเปนมืออาชีพและ
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หมวดที่

ขอที่

ขอบังคับ (เกา)

ขอบังคับ (แกไขใหม)

หมวด 2
วัตถุประสงค

8.

สูมาตรฐานสากล สงเสริมใหองคกรในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐ นำหลักการบริหาร
ทัพยากรบุคคลและองคความรูที่เกี่ยวของไปใช
ในหนวยงาน
2) เพื่อเปนผูแทนรวมแสดงความคิดเห็นและนำ
เสนอการพัฒนาการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
3) เพื่อเปนองคกรที่สงเสริมใหภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมนำหลักการวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปเสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากร
4) เพื่อมีสวนรวมในการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพดานการ
บริหารงานบุคคล
5) เพื่อดำเนินการอื่นๆ อันจะชวยใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวขางตนนี้
ทั้งนี้โดยไมเกี่ยวของกับการเมือง

พัฒนาสูมาตรฐานสากล สงเสริมใหองคกร
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐ
นำหลักการบริหารทัพยากรบุคคลและองคความรู
ที่เกี่ยวของไปใชในหนวยงาน
2) เพื่อเปนผูแทนรวมแสดงความคิดเห็นและนำ
เสนอการพัฒนาการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
3) เพื่อเปนองคกรที่สงเสริมใหภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมนำหลักการวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปเสริมสรางองคความรู
ใหกับบุคลากร
4) เพื่อมีสวนรวมในการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพดานการ
บริหารงานบุคคล
5) เพื่อดำเนินการอื่นๆ อันจะชวยใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวขางตนนี้
ทั้งนี้โดยไมเกี่ยวของกับการเมือง
6) เพื่อดำเนินการใหคำปรึกษาดานทรัพยากร
บุคคลใหกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน และอื่นๆ

หมวด 10
การเงินและ
ทรัพยสิน

50.

คณะกรรมการฯจะสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละ
สองแสนบาท เวนแตจะไดรับความเห็นชอบโดย
มติที่ประชุมใหญไวกอนแลว

คณะกรรมการฯจะสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละ
สองลานบาท เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
โดยมติที่ประชุมใหญไวกอนแลว

หมวด 10
การเงินและ
ทรัพยสิน

52.

การจายเงิน ใหเหรัญญิกเปนผูจายตามหลักฐาน
การขอเบิกจายเปนหนังสือโดยใหบุคคลตอไปนี้
เปนผูลงนามรวมกัน
(1) นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ
ในกรณีที่นายกสมาคมฯไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได

การจายเงิน ใหเหรัญญิกเปนผูจายตามหลักฐาน
การขอเบิกจายตามใบสำคัญจายรวมถึงการ
สั่งจายเงินหรือเบิกเงินจากธนาคาร ใหบุคคล
ตอไปนี้เปนผูมีอำนาจลงลายมือชื่อรวมกัน
กลุมที่ (1) นายกสมาคมฯ หรืออุปนายก
สมาคมฯในกรณีที่นายกสมาคมไมอยูหรือ
ไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได
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หมวดที่

ขอที่

ขอบังคับ (เกา)

ขอบังคับ (แกไขใหม)

หมวด 10
การเงินและ
ทรัพยสิน

52.

(2) กรรมการฯผูมีอำนาจที่ไดรับมอบหมายจาก
นายกสมาคมฯอื่นที่คณะกรรมการฯมอบหมาย
อีกคนหนึ่ง ในกรณีที่กรรมการฯดังกลาวไมอยู
ใหคณะกรรมการฯแตงตั้งกรรมการฯอื่นเปน
ผูมีอำนาจลงนามดวยก็ได
การสั่งจายเงินเกินกวาหาหมื่นบาทจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯกอน
จึงจะจายได
การสั่งจายเงินหรือเบิกเงินจากธนาคาร
ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ
รวมกัน
(1) นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ
หรือเลขาธิการ ในกรณีที่นายกสมาคมฯไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(2) เลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการไมอยู
ใหคณะกรรมการฯแตงตั้งกรรมการฯอื่นเปนผูมี
อำนาจลงลายมือชื่อเบิกจายเงินดวยก็ได

กลุมที่ (2) เหรัญญิกหรือเลขาธิการ ในกรณี
ที่เหรัญญิกไมอยู หรือไมสามารถปฎิบัติ
หนาทีไ่ ดถา การสัง่ จายเงินเกินกวาหนึง่ ลานบาท
จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
กอนจึงจะจายได

มติที่ประชุม : รับรองอนุมัติการแกไขระเบียบขอบังคับใหมทั้ง 3 ขอ อยางเปนเอกฉันท

วาระที่ 7 : เร�อ่ งอืน่ ๆ

ไมมี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 16:30 น.

(นางสาวดุจดาว ประยงคหอม)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ดร.บวรนันท ทองกัลยา)
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ประธานการประชุม
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ยบวาระการประชุมใหญ
^ ระเบี
สามัญประจำป 2562
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

วาระที่ 7
วาระที่ 8
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561
เรื่องแจงเพื่อทราบ
รายงานผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) ในป 2562
รายงานผลการการดำเนินงานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
(THAILAND HRCI) ในป 2562
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ในป 2562
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- งบดุลและรายงานการสอบบัญชีของสมาคมฯ
- การเสนอชื่อผูตรวจสอบบัญชีประจำป 2563
เรื่องอื่นๆ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำป 2563 - 2564
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^

^

รายชื่อ

ทำเนียบสมาชิก
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด ก
กฟผ.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด
กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
การเคหะแหงชาติ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการธุรกิจ จำกัด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การไฟฟาสวนภูมิภาค
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เกรซแลนด เขาหลัก จำกัด
เกรทเตอรฟารมา จำกัด
แกลลัพ จำกัด
โกลเดน เอ็ม จำกัด (สาขา 00002)
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
โกลบอลทาเลนทดิเวลลอปเมนท จำกัด
โกลบัล คอนเซิรน จำกัด
โกลว จำกัด

หมวด ค
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จำกัด
คลาเรียนท (ประเทศไทย) จำกัด
คลาเรียนท มาสเตอรแบทซ (ประเทศไทย) จำกัด
ควินไทลส (ประเทศไทย) จำกัด
คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด
คอมมี่ คอรปอเรชั่น จำกัด

คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
คาเธย แปซิฟค แอรเวย จำกัด
คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จำกัด
คิงบางกอก อินเตอรเทรด จำกัด
คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
คิวบ เรียล พร็อพเพอรตี้ จำกัด
คิวไอ เซอรวิส (ไทยแลนด) จำกัด
เค.เอ็ม อินเตอรแล็บ จำกัด (เขตราชเทวี)
เค.เอ็ม. เคมีคอล คอรปอเรชั่น จำกัด
เคอรี่ สยามซีพอรต จำกัด (สำนักงานใหญ)
แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)

หมวด ง
งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

หมวด จ
จัดหางาน ปารคเกอรบริดจ จำกัด
จัดหางาน พรอม บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด
จินปาว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
จี แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส จำกัด
จีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จำกัด
จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด
จีเอเบิล จำกัด
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จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด
เจบเซน แอนด เจสเชน บิสสิเนส เซอรวิสเซส (ที) จำกัด
เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจมมอโลจิคอล รีเสิรซ (ไทยแลนด) จำกัด
เจาพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เจียไต จำกัด
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด ช

ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
ชิเซโด (ไทยแลนด) จำกัด
ชินชนะเคมีคอล จำกัด

ชีวาศรม อินเตอรเนชั่นแนล เฮลท รีสอรท จำกัด
เชฟรอน (ไทย) จำกัด
เชลลแหงประเทศไทย จำกัด

หมวด ซ
ซอฟตสแควร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง จำกัด
ซัสโก จำกัด (มหาชน)
ซาบีนา ฟารอีสท จำกัด
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด
ซี.เจ.เอ็กซเพรส กรุป จำกัด
ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จำกัด (ปทุมธานี)

ซี.อี. กรุป ซัพพลาย จำกัด
ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)
ซีพีแรม จำกัด
ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จำกัด
ซีลิค คอรพ จำกัด
เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด
เซอรเวียร (ประเทศไทย) จำกัด
ไซโก อินสทรูเมนท (ประเทศไทย) จำกัด
ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด

หมวด ด
ดรีมเอกซเพรส (เดกซ) จำกัด
ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จำกัด (สาขา 00001)
ดานิลี่ จำกัด
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอรไพรส จำกัด
ดูเรียน คอรปปอเรชัน จำกัด

เด็มโก จำกัด (มหาชน)
เดลตา เวต จำกัด
เดลิแม็กซ จำกัด
เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)
ไดโด สิทธิผล จำกัด

หมวด ต
ติลลิกีแอนดกิบบินส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
เตียวฮงสีลม จำกัด
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด
โตโยดา โกเซ รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ถ
ถุงเทาไทย จำกัด

หมวด ท
ทริปเปล วี บรอดคาสท จำกัด
ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด
ทอมโก ออโตเมติก แมชชินเนอรรี่ จำกัด
ทาคาโอะ อีสเทิรน จำกัด
ทาวเวอรส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทีซีซี แคปปตอล แลนด จำกัด
ทีซีซี โลจิสติกส แอนด แวรเฮาส จำกัด
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จำกัด
ไทยซาคาเอะเลซ จำกัด
ไทยซูซูกิมอเตอร จำกัด

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวด (ประเทศไทย) จำกัด
เทรน ไทม เทสต จำกัด
โทเทิล เซอรวิสเซส โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ไทย - อุซุย จำกัด
ไทย เซ็มคอน จำกัด
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ)
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด ท

ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ)
ไทยลีการเกษตร จำกัด
ไทยวาโก จำกัด (มหาชน)
ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ไทยออพติคอล กรุป จำกัด (มหาชน)
ไทยออยลมารีน จำกัด
ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จำกัด

หมวด ธ
ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)
ธนาคารออมสิน
ธนาพัฒน พร็อพเพอรตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)

นอรทสตาร สเต็ปส จำกัด (Thailand Sales Academy)
นารายณแพค จำกัด/นารายณแพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)
น้ำตาลไทยเอกลักษณ จำกัด
น้ำมันปโตรเลียมไทย จำกัด
น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด
นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด (สาขา 00001)
นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เเพลทินัม เเฟชั่น มอลล (สำนักงานใหญ)

นิฟโก (ไทยเเลนด) จำกัด
นิ่มซี่เส็งลีสซิ่ง จำกัด
นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เน็กซ โปรดักส จำกัด
เน็คซ แคปปตอล จำกัด
เนเดอรแมน เอส.อี.เอ. จำกัด
โนวารตีส (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด น

หมวด บ
บอดี้เชฟ คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด
บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
บางกอกโคมัตสุ ฟอรคลิฟท จำกัด
บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บิสนิวส เอเอฟอี (ประเทศไทย) จำกัด
บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
บีเอสแอลลีสซิ่ง จำกัด

หมวด ป
ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จำกัด (มหาชน)
ปภพ จำกัด
ประชาอาภรณ จำกัด (มหาชน)
ปาโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เบเยอร จำกัด
เบอรลิน ฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จำกัด
แบ็กซเตอร เฮลธแคร (ประเทศไทย) จำกัด
แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอรเนชั่นนัล จำกัด
แบลคมอรส จำกัด
ไบโอคอส โปรเฟชชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ จำกัด (สำนักงานใหญ)
ปโตรนาส อินเตอร เนชั่นแนล มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จำกัด (สาขา 00001)
ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
เปปซี่ - โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
ไปรษณียไทย จำกัด
ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมวด ผ
ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด

หมวด พ
พนัส แอสเซมบลีย จำกัด
พฤกษาสกินแคร จำกัด
พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จำกัด
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พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
พาราวินเซอร จำกัด
พินนาเคิล โฮเต็ลส แอนด รีสอรท จำกัด
พี กรุป ไทย อินเตอร เทรด จำกัด
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด พ

พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จำกัด
พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร จำกัด
พูลผล จำกัด
เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด
เพาเวอร เทคโนโลยี่ ดีเวลลอปเมนท จำกัด

เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จำกัด
แพนดอรา โพรดักชั่น จำกัด
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โพรเกรส ซอฟทแวร จำกัด
โพสโค - เซาท เอเซีย จำกัด

หมวด ฟ
ฟาบริเนท จำกัด
ฟตเนสเฟรสท (ประเทศไทย) จำกัด
ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟูดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

ฟูดแพชชั่น จำกัด
ฟูรูกาวา ออรโตโมทีฟ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
เฟอรโกอุตสาหกรรม จำกัด

หมวด ภ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวด ม
มหาจักรดีเวลอปเมนท จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มอคโคนา (ประเทศไทย) จำกัด
มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จำกัด
มาสดา พาวเวอรเทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
มิลลคอน สตีล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)

มิลเลนเนียม ออโต กรุป จำกัด
มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มูบาดาลา ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด
เมอรค จำกัด
เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จำกัด
เมอสก ไลน (ไทยแลนด) จำกัด
แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด
แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
แมนดอมคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ไมยเออร อินดัสตรีส จำกัด
ไมอัดไทย จำกัด

หมวด ย
ยันมาร เอส.พี. จำกัด
ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด
ยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ยิบอินซอย จำกัด
ยุทธพิทักษรัฐ จำกัด
ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด

ยูนิวานซ (ประเทศไทย) จำกัด
ยูนิเวอรแซล เมทริกซ เทคโนโลยี จำกัด
ยูเนียน เพาเวอร เจท จำกัด
เยเนอรัล อีเลคทริค อินเตอรเนชั่นแนล โอเปอรเรชั่นส คอมปานีอิงค
เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

หมวด ร
รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จำกัด
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รักษาความปลอดภัย เอชอาร โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด
เซอรวิส จำกัด
ริโก (ประเทศไทย) จำกัด
รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร จำกัด

แรมส โซลูชั่นส จำกัด
โรงงานทอผากรุงเทพ จำกัด
โรงงานนพรัตน จำกัด
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด ร

โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
โรงพยาบาลภัทร จำกัด
โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงเรียนนานาชาตินิสท

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
โรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.)
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
โรแยล พลัส จำกัด
ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด

หมวด ล
ลอว แอนด โซลิซิเตอรส จำกัด
ลัดดา จำกัด
ลินเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลินฟอกซ เอ็ม โลจิสติคส (ประเทศไทย) จำกัด
โลจิสติก อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จำกัด
ไลฟ แอนด ลีฟวิ่ง จำกัด

หมวด ว
วงศบัณฑิต จำกัด
วอง ฮิวแมน รีซอรส จำกัด
วายไอซี เอเซีย แปซิฟค คอรปอเรชั่น จำกัด
วาวาแพค จำกัด
วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
วิริยะซัพพลาย จำกัด
วิลสันอารท (ประเทศไทย) จำกัด
วี.อาร.ฟตติ้งส จำกัด
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

หมวด ศ
ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด ส
สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
สแกนเนีย สยาม จำกัด
สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
สแตมฟอรด สปอรต วีลส จำกัด
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด
สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จำกัด (มหาชน)
สยามซีเนเตอร จำกัด
สยามไดกิ้นเซลส จำกัด
สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
สยามธานีโฮเต็ล (1988) จำกัด
สยามพิวรรธน จำกัด
สยามยนตแทรกเตอร จำกัด

ศูนยธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครปฐม
สยามอรุณ กรุป จำกัด
สยามไอซิน จำกัด
สลิงชอท กรุป จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.)
สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด
สุขสวัสดิ์ ไมอัดไทย จำกัด

หมวด ห
หยั่น หวอ หยุน คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด
หลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
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หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จำกัด
หางหุนสวนจำกัด บางกอกพีวีซี (ในเครือบางกอกพีวีซี)
หางหุนสวนจำกัด เหรียญทองการพิมพ
หาญไทยฟารมา (2508) จำกัด
แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จำกัด
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^สมาชิกสถาบันตลอดชีพ
หมวด อ
องคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล
องคการเภสัชกรรม
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
องคการอ็อกแฟม
อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด
อลิอันซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ออมรอน อีเลคทรอนิคส จำกัด
อัครา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)
อาร จี เอช อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
อารเอส จำกัด (มหาชน)
อำพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จำกัด
อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด
อินเตอร คร็อพ จำกัด
อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จำกัด
อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น จำกัด
อินโนวา ซอฟตแวร จำกัด
อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อิมพีเรียล พลาซา จำกัด
อีซูซุเชียงราย จำกัด
อีโตชู แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด
อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จำกัด
เอ.ดี เฮาส จำกัด
เอ็กซเปอรเน็ท จำกัด
เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จำกัด
เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เอเซีย พรีชิชั่น จำกัด (มหาชน)

เอเซียกรุป (1999) จำกัด
เอนไก ไทย จำกัด
เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จำกัด
เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็นอีซี แพลทฟอมส ไทย จำกัด
เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 00001)
เอเบิ้ลโพรเกรส อินดัสทรี จำกัด
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
เอ็มเค โพลีเอสเตอรเรซิ่น จำกัด
เอ็มซี-โทวา อินเตอรเนชั่นแนล สวีทเทนเนอรส จำกัด
เอลตา จำกัด
เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
เอส.เมดิคอล เอ็นเตอรไพรส จำกัด
เอสซอม จำกัด
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เอสเอพีซิสเต็มสแอพพลิเคชั่นสแอนดโปรดักสอิน ดาตา โปรเซสซิ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด
แอ็ดวานซ เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
แอดวานซ อะโกร โฮลดิ้ง จำกัด
แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
แอบโซลูท เซลส คอรเปอเรชั่น จำกัด
แอมพอส โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จำกัด
แอสทิวท ดีเวลลอพเมนท จำกัด
โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ไอซินไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ฮ
ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (พระนครศรีอยุธยา) (สำนักงานใหญ)

ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 00003)
ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จำกัด
เฮสส (ไทยแลนด) จำกัด
โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด) จำกัด
โฮลซิม เซอรวิสเซส (เอเชีย) จำกัด
ไฮล เทรลเลอร เอเชีย จำกัด

หมวด A-Z
11 วงจรเทรดดิ้ง แอนด โคลด สตอเรจ จำกัด
Chenda Polyclinic

Kern-liebers (Thailand) Co.,Ltd.
Tilleke & Gibbins International Ltd.
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หมวด ก

กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด
กรีนสปอต จำกัด
กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด (สาขา 00001)
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรุงไทยการไฟฟา จำกัด
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) (สาขา 00002)
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กลัฟเท็กซ จำกัด
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กสิกร เทคโนโลยี กรุป เซเครเทเรียต จำกัด
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

กัปตัน โคทติ้ง จำกัด
กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
การดไฟร จำกัด
การประปานครหลวง ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
การแพทยตะวันออก จำกัด
การไฟฟานครหลวง (หองสมุด)
การยาสูบแหงประเทศไทย
กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
เกรต อิสเทอรน ดรั๊ก จำกัด
เกรฮาวด คาเฟ จำกัด
เกรฮาวด จำกัด
เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกษร ไพรเวท อิควิตี้ จำกัด
แกรนด คาแนล แลนด จำกัด (มหาชน)
แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด
โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
โกลโบ ฟูดส จำกัด
โกอิ้งเจ็ส จำกัด

หมวด ข
ของแท จำกัด

หมวด ค

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
คลองสวนพลู จำกัด
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995)
ควิซีน โซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขา 00001)
ควินท คอรเปอเรชั่น จำกัด
คอนทิเนนทอล ปโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
คอนวีเนียนซ ฮอสพิทอล จำกัด
คอมบีแพ็ค จำกัด
คัสตอม เอเซีย จำกัด
คาเนมิทสึ พูลเลย จำกัด
คารดิแนล เฮลท 222 (ประเทศไทย) จำกัด
คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จำกัด (มหาชน)
คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด
คิคูชิ แนรโรว แฟบริค (ประเทศไทย) จำกัด
คิง เพาเวอร คลิก จำกัด
คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (สาขา 00006)
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คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (รางน้ำ)
คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
คิทซ (ประเทศไทย) จำกัด
คิทซโช อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
คูโบตา เอ็นจิ้น (ไทยแลนด) จำกัด
เค อินโนเวชั่น จำกัด
เค.วี.เอ็น. อิมปอรต เอกซปอรต (1991) จำกัด
เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
เค.แอล.ชาญพรอพเพอรตี้ จำกัด
เคเคเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จำกัด
เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
เคซีอี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
เคอีดับบลิว (ไทยแลนด) จำกัด
เคฮิน (ไทยแลนด) จำกัด
เคฮิน เทอรมอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เคานเตอรเซอรวิส จำกัด
เคิรซ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานประจำปและทำเนียบสมาชิกประจำป 2562
Annual Report 2019
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หมวด ค
แคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
แคปปตัลซีเรียลส จำกัด
แครเท็กซ เอเซีย จำกัด
โคนิกา มินอลตา บิสสิเนส โซลูชันส (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ง
เงินติดลอ จำกัด
เงินเทอรโบ จำกัด

โคเบลโก คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอรี่ เซาทอสี เอเชีย จำกัด (สาขา 00001)
โคมัตสุ พารท เอเชีย จำกัด
โคโย จอยท (ไทยแลนด) จำกัด

โงวฮก จำกัด

หมวด จ
จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
จัดหางาน เคลลี่ เซอรวิสเซส สตาฟฟง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดหางาน มายดเอจ จำกัด
จัดหางาน สตาฟเฟอรส คอนซัลแตนทส จำกัด
จารดีน ลอยด ทอมปสัน จำกัด
จารดีน เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
จี สตีล จำกัด (มหาชน)
จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด (สาขา 00001)
จีทีซี จำกัด
จี-เทคคุโตะ อีสเทิรน จำกัด
จีพี มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
จีเอฟซีเอ จำกัด
จุฑาวรรณ จำกัด
จุลไหมไทย จำกัด
เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เจ.ดี.ฟูด โปรดักทส จำกัด
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
เจซีเค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด (มหาชน)
เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด) จำกัด
เจนเนอรัล เบฟเวอรเรจ จำกัด
เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซ เซอรวิสเซส จำกัด
เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จำกัด
เจโนไซส จำกัด
เจริญยนตไทยพัฒนา จำกัด
เจริญสินธานี จำกัด
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุพ จำกัด
เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
เจเอสอาร บีเอสที อิลาสโตเมอร จำกัด
โจตันไทย จำกัด

หมวด ช
ชนินทร ลิฟวิ่ง จำกัด
ชวนพัฒน จำกัด
ชองตาเซีย จำกัด
ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)
ชาฟเนอร อีเอ็มซี จำกัด
ชารป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
เชอรรี่ เสรีนา จำกัด (สาขา 00001)
เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จำกัด (มหาชน) (สาขา 00002)
เชียน จำกัด
โชคพนา (2512) จำกัด
โชควิวัฒน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
โชวา รีเจียนนอล เซ็นเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
ไชโย ไปปแอนดฟตติ้ง จำกัด

หมวด ซ
ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด) จำกัด
ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ซันจิริน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด

ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด
ซายนเปค มารเก็ตติ้ง เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
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หมวด ซ

ซิกเวอรค (ประเทศไทย) จำกัด
ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด
ซิกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ซิซซา กรุป จำกัด
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ซินโธเมอร (ประเทศไทย) จำกัด
ซิมเพิ้ล ฟูดส จำกัด
ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จำกัด
ซิสเต็มส ดอท คอม จำกัด
ซี โอ ดี จำกัด
ซี.พี.แลนด จำกัด (มหาชน)
ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จำกัด (สาขา 00001)
ซี.เอส.สตีล โปรดักส จำกัด
ซี.ไอ กรุป จำกัด (มหาชน)
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
ซีคอน จำกัด
ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
ซีนิธ คอนซัลติ้ง ซินดิเคท จำกัด
ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) (กรุงเทพ)
ซีพีแอล กรุป จำกัด (มหาชน)
ซีฟาร (ประเทศไทย) จำกัด
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จำกัด

ซีเอช อินเจคชั่น จำกัด
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ซูมิกะ โพลีเมอร คอมพาวด (ประเทศไทย) จำกัด
ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จำกัด
ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอรด คอมโพเนนทส (ที) จำกัด
ซูมิริโกะ อีสเทิรน รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด
เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด (มหาชน)
เซ็นเจอร จำกัด
เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด (สาขา 00004)
เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จำกัด
เซ็นทรัล มอเตอรวีล (ประเทศไทย) จำกัด
เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จำกัด
เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด ไซเอนทิฟก (ประเทศไทย) จำกัด
เซอรคิตอินดัสตรีส จำกัด
แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จำกัด
แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส จำกัด
โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
โซเด็กซโซ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
โซตัส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จำกัด

หมวด ฌ
เฌอรา จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)

หมวด ญ
ญาดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (สาขา 00001)

หมวด ด
ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด (โครงการหลวง)
ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดาตาออน (ประเทศไทย) จำกัด
ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จำกัด
ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 00001)
ดารามิค (ประเทศไทย) จำกัด
ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
ดิสคัฟเวอร จำกัด
ดีแซด การด (ไทยแลนด) จำกัด
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ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
ดีทีจีโอ คอรปอเรชั่น จำกัด
ดีพลัส อินเตอรเทรด จำกัด
ดีฟารมฟูดรีเทล จำกัด
ดีมายเออร จำกัด
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
ดีสโตน จำกัด
ดีอีพี เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
ดีเอสวี โซลูชั่นส จำกัด
ดีเอสวี แอร แอนด ซี จำกัด
ดีแอลเอ ไปเปอร (ประเทศไทย) จำกัด
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^ สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ด
ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เด็นโซ (ประเทศไทย) จำกัด
เด็นโซ อินเตอรเนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
เดลฟส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด
เดอะ คลาสสิค แชรส จำกัด (สาขา 00001)
เดอะ แพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)
เดอะ เอช อาร คอนซัลท จำกัด
เดอะแคกตี้เฮาส จำกัด
เดอะไนล จำกัด

เดอะมอลล กรุป จำกัด (สำนักงานใหญ)
โดล เฟรช โพรดิวซ (ไทยแลนด) จำกัด (สำนักงานใหญ)
โดลไทยแลนด จำกัด (สาขา 00001)
ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ไดกิ้น คอมเพรสเซอร อินดัสทรีส จำกัด
ไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
ไดเมนชั่นดาตา (ประเทศไทย) จำกัด
ไดเวอรซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ต
ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โตไค ริคะ (ไทยแลนด) จำกัด
โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
โตชิบา โลจิสติคส (ประเทศไทย) จำกัด
โตโยกซ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
โตโยดา โกเซ เอเชีย จำกัด
โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจำหนายโตโยตา จำกัด

โตโยตา ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โตโยตา ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จำกัด
โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จำกัด
โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
โตโยตา พารากอน มอเตอร จำกัด
โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
โตโยตาแกนนคร จำกัด
โตโยโบ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ถ
เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมวด ท
ทนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ทรัพยบุญมา จำกัด (สาขา 00003)
ทรานซิชั่นส อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ทรานสโป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
ทองไทยการทอ จำกัด
ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ทันตสยาม จำกัด
ทัวรครับ.คอม จำกัด
ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 00002)
ทาดาโน (ไทยแลนด) จำกัด
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ทาวนแอนดคันทรี่สปอรตคลับ จำกัด
ทาสกเวิลด จำกัด
ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ทิตาราม คอนซัลแตนท จำกัด
ทิปโก เอฟแอนดบี จำกัด (สาขา 00009)
ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน)
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (สาขา 00001)
ที.ซี.แวลู จำกัด
ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด
ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จำกัด (มหาชน)
ที.เอ็น.อินคอรปอเรชั่น จำกัด
ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จำกัด
ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จำกัด (สาขา 00008)
ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด) จำกัด
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จำกัด (มหาชน)
ทีวีบูรพา จำกัด
ทีวีแอลเค เซอรวิสเซส จำกัด
ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด
ทีเอ็มทีสตีล จำกัด (มหาชน)
ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ท

ทีโอเอ เพอฟอรมมานซ โคทติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด
เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เทคโนโลยี ไออารพีซี จำกัด
เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
เทเลนอร เอเซีย (ไอดอชคิว) จำกัด
เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สาขา 00008)
เทอรมีเดซ จำกัด
เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด
เทิรนคีย คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จำกัด
แทร็กซ อินเตอรเทรด จำกัด
โทคิน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
โทป ฟาสทเนอรส (ประเทศไทย) จำกัด
โทแอคส (ประเทศไทย) จำกัด
ไทม ดิจิทัล จำกัด
ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
ไทย มัตโต เอ็น เอส จำกัด
ไทย ออโต คอนเวอชั่น จำกัด
ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ไทย เอ็นโอเค จำกัด
ไทย เอเวชั่น เซอรวิส จำกัด
ไทยการเมนตเอกซปอรต จำกัด
ไทยกูลิโกะ จำกัด
ไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด
ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ไทยคาจิมา จำกัด
ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จำกัด (ชลบุรี)
ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ไทยซัมมิท ฮารเนส จำกัด (มหาชน)
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด
ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด
ไทยโตไกคารบอนโปรดักท จำกัด
ไทยทาเคนาคา สากล กอสราง จำกัด
ไทยโทดะ คอรปอเรชั่น จำกัด
ไทยน้ำทิพย จำกัด
ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด (สำนักงานใหญ)
ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด
ไทยบริดจสโตน จำกัด (สาขา 00001)
ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ไทยเบฟมารเก็ตติ้ง จำกัด
ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ไทยเบเวอรเรจแคน จำกัด
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ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ไทยปารคเกอรไรซิ่ง จำกัด
ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด
ไทยพีเจน จำกัด
ไทยโพลีคอนส จำกัด (มหาชน)
ไทยโพลีคารบอเนต จำกัด
ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จำกัด
ไทยเมเดนชา จำกัด
ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
ไทยแม็กซ โคลด สโตรเรจท จำกัด
ไทยยาซากิ คอรปอเรชั่น จำกัด
ไทยยานยนตร จำกัด
ไทยยานยนตร อินเตอรเซลส จำกัด
ไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน)
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (สาขา 00001)
ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ไทยรุง พารทเนอรส กรุป จำกัด
ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน)
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ไทยแลนดแอนทราไซท จำกัด (สาขา 00006)
ไทยวา พลาซา จำกัด (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ)
ไทยไวรโพรดัคท จำกัด (มหาชน)
ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ไทยสตารไลท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด (มหาชน)
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ไทยอคริลิค ไฟเบอร จำกัด (สระบุรี)
ไทยออยล จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ไทยออสนอร จำกัด
ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จำกัด
ไทยเอ็กซเพรส เท็กซไทล จำกัด
ไทย-เอ็มซี จำกัด
ไทยแอรเอเชีย จำกัด
ไทยโอซูกา จำกัด
ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ไทยฮอสพิทอล โปรดักส จำกัด
ไทยฮะจิบัง จำกัด
ไทร โมลด (ประเทศไทย) จำกัด
ไทรอัมพ สตรัคเจอร (ไทยแลนด) จำกัด
ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด) จำกัด
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^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ธ

ธนจิรา รีเทล คอรปอเรชั่น จำกัด
ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด
ธนบุรีประกอบรถยนต จำกัด (สาขา 00008)
ธนบุรีพานิช จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน)
ธรรมสรณ จำกัด
เธียรสุรัตน จำกัด (มหาชน)

หมวด น
นทีชัย จำกัด
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด (สำนักงานใหญ)
นอมบุญ จำกัด
นอรดสัน เอ็กซอะลอย เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จำกัด
นันทวัน จำกัด
นารายณพร็อพเพอตี้ จำกัด
นาวี อินเตอรเทรด จำกัด
นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (สาขา 00002)
น้ำตาลทามะกา จำกัด
น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด (สาขา 00001)
น้ำตาลนครเพชร จำกัด
น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
น้ำตาลมิตรผล จำกัด
น้ำตาลราชบุรี จำกัด
น้ำตาลเอราวัณ จำกัด
น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สาขา 00002)
นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
นิตโต มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิปปอน พารคกิ้ง ดีเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จำกัด
นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จำกัด (สมุทรปราการ)
นิปโป เม็คคาทรอนิกส (ไทยแลนด) จำกัด
นิวคอนเซพท โปรดัคท จำกัด
นิวลี่ เว็ดส ฟูดส (ประเทศไทย) จำกัด
นิวัฒนอุตสาหกรรมปลาปน จำกัด
นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
นีโอ คอรปอเรท จำกัด
เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
เน็ตกา ซิสเต็ม จำกัด
เน็ตมารเบิ้ล (ไทยแลนด) จำกัด
เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
โนวาเทค เฮลธแคร จำกัด

หมวด บ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
บริงคส (ประเทศไทย) จำกัด
บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟค เทคนิคอล เซ็นเตอร จำกัด
บริดจสโตน เอ็นซีอาร จำกัด
บริทาเนีย จำกัด
บริลเลี่ยนท เอาท ซอสซิ่ง จำกัด
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน)
บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด

บลูสกาย เฮลท จำกัด
บวิค-ไทย จำกัด
บอยเมอร กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
บอรเนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
บอส เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จำกัด
บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน)
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^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด บ
บางกอกคริสตัล จำกัด
บางกอกโคมัตสุ จำกัด
บางกอกแปซิฟคสตีล จำกัด
บางกอกแลนด เอเจนซี่ จำกัด
บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด
บานกรองทอง จำกัด
บานปู จำกัด (มหาชน)
บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จำกัด
บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส จำกัด
บิวเดอสมารท จำกัด (มหาชน)
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บี.เอส.วี.มารเก็ตติ้ง จำกัด
บีจี คอนเทนเนอร กลาส จำกัด (มหาชน)
บีดับเบิลยูไอ (ไทยแลนด) จำกัด
บีทาเกน จำกัด
บีที มิตรแลนด จำกัด
บีทีเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด
บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บียอนด เอจ จำกัด
บียอนนิคส (ประเทศไทย) จำกัด
บีอารเอฟ โลจิสติคส จำกัด (สำนักงานใหญ)
บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด
บุญถาวรเซรามิค จำกัด (สาขา 00005)
บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บูรพวัฒน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บูรพา พรอสเพอร จำกัด
เบโค ไทย จำกัด
เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จำกัด
เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
เบนชมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เบนซ บีเคเค กรุป จำกัด
เบนแพค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
เบอรแทรม (1958) จำกัด
แบ็กส แอนด โกลฟ จำกัด
แบกสบริการภาคพื้น จำกัด
แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ไบโอฟารม เคมิคัลส จำกัด

หมวด ป
ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัด
ปราสาททองโอสถ จำกัด
ปญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ปญญธารา จำกัด
ปญญา คอนซัลแตนท จำกัด
ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
แปซิฟค รับเบอรเวิรคส จำกัด
แปซิฟค เวิลด มีตติ้งส แอนด อีเวนทส (ประเทศไทย) จำกัด
แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จำกัด
แปซิฟคเมล็ดพันธุ จำกัด

แปรงไทยแหงแรก จำกัด
โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ จำกัด
โปรโนวา แลบบอราทอรีส จำกัด
โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอรวิส จำกัด
โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑวิศวไทย จำกัด
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (สำนักงานใหญ)
แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
แผนเหล็กวิลาสไทย จำกัด

หมวด ฝ
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

หมวด พ
พงศศิลปพลาสติก จำกัด
พรรคอนาคตใหม
พรอนโต กรุป จำกัด
พร็อพทูมอรโรว จำกัด
พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด
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พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จำกัด
พรีเซิรฟ ฟูด สเปเชียลตี้ จำกัด (สาขา 00001)
พรีไซซ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พรีมาแฮม ฟูดส (ไทยแลนด) จำกัด
พรีเมี่ยม อิควิปเมนท แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขา 00010)

รายงานประจำปและทำเนียบสมาชิกประจำป 2562
Annual Report 2019

^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด พ
พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด
พรีเมียร บิสสิเนส อินเตอร จำกัด
พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จำกัด
พรีเมียร อินเตอร ลิซซิ่ง จำกัด
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
พัฒนกล จำกัด (มหาชน)
พัฒนกิจเรือง จำกัด
พัทยาฟูดอินดัสตรี จำกัด
พานาโซนิค แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด
พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ เซลส (ประเทศไทย) จำกัด
พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ (ประเทศไทย) จำกัด
พาแนลพีนา เวิลด ทรานสปอรท (ประเทศไทย) จำกัด
พายซอฟท จำกัด
พาราไดซ พารค จำกัด
พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด
พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส จำกัด
พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
พีดับบลิว เทค จำกัด
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน)
พีเพิลโฟกัส จำกัด
พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด
พีไอ อินดัสทรี จำกัด
เพซ อินทีเรีย เซอรวิสเซส จำกัด
เพทโทร-อินสตรูเมนท จำกัด
เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จำกัด
เพอรี่ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
แพนธีรา กรุป จำกัด
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
โพรเกรส เซอรวิส ซัพพอรท จำกัด
โพรเกรส ฟาชิลิตีส แมเนจเมนต จำกัด
โพรเกรส เอช อาร จำกัด
โพลีพลาสติกส มารเก็ตติ้ง (ที) จำกัด
โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไพโอเนียร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ฟ
ฟรีวิลล โซลูชั่นส จำกัด
ฟอรด มอเตอร คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอรมูลาอุตสาหกรรม จำกัด
ฟาบริเนท จำกัด (สาขา 00008)
ฟาสตเวิรค เทคโนโลยีส จำกัด
ฟชเชอรแอนดพายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด) จำกัด
ฟลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฟนิคซ โปรเฟสชันนัล จำกัด
ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (HQ)
ฟูด เอ็กซไซท จำกัด
ฟูดสตาร จำกัด

ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส คอรปอเรชั่น
เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จำกัด
เฟมไลน โปรดักส จำกัด
เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จำกัด
เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จำกัด (สาขา 00001)
เฟสโต จำกัด
เฟอรโร (ประเทศไทย) จำกัด
เฟรส เทคโนโลยี่ จำกัด
แฟคเตอรี แอนด อีควิปเมนท กสิกรไทย จำกัด
โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (สาขา 00004)

หมวด ภ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมวด ม
มหาจักร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ำไท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มอลลิเก เฮลท แคร (ประเทศไทย) จำกัด
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^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ม
มัดแมน จำกัด (มหาชน)
มันทันส อินกรีเดียนส (ประเทศไทย) จำกัด
มากอตโต จำกัด
มานะพัฒนาการ จำกัด
มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จำกัด (สาขา 00002)
มารซัน จำกัด (มหาชน)
มารเวล วิชชั่น จำกัด
มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด
มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด
มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
มิซูมิ (ไทยแลนด) จำกัด
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ เทอรโบชารจเจอร เอเซีย จำกัด
มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด (ชลบุรี)
มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท จำกัด
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส-มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส จำกัด
มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จำกัด
มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด
มินามิดะ (ไทยแลนด) จำกัด
มีเดียอินเทลลิเจนซ จำกัด
มูฟฟ มีเดีย กรุป จํากัด
มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิมหากุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)
เมเจอร ดีเวลลอปเมนท เอสเตท จำกัด
เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เมโทรโปลิแทน โปรดักส จำกัด
เมโทรเมิรซ จำกัด
เมนทอร ซิสเต็มส จำกัด
เมลโก เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เมอรลินส โซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จำกัด
เมืองทอง เซอรวิสเซส แอนด แมเน็จเมนท จำกัด
เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แมคทริค จำกัด (มหาชน)
แมคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ)
แมงโก คอนซัลแตนท จำกัด
แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แมบานมืออาชีพ จำกัด
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จำกัด
ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด
ไมเนอร แดรี่ จำกัด/ไมเนอร ซีส จำกัด
ไมเนอร เลิรนนิ่ง จำกัด
ไมเนอร โฮเทล กรุป จำกัด

หมวด ย
ยงกี่ จำกัด
ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด
ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ยัสปาล จำกัด
ยามาดะสมบูรณ จำกัด
ยามาฮา มอเตอร เอเชียน เซ็นเตอร จำกัด
ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ยู.อาร.เคมีคอล จำกัด
ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด
ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จำกัด (สาขา 00001)
ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)
ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)
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ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด
ยูไนเต็ดคอยลเซ็นเตอร จำกัด
ยูไนเต็ดฟดมิลล จำกัด
ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
ยูพีเอส พารเซล ดีลิเวอรรี่ เซอรวิส จำกัด
ยูมิคอร ออโตแคท (ประเทศไทย) จำกัด
ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด
ยูโรเปยน สแนค ฟูด จำกัด
ยูเอชเอ็ม จำกัด
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ยูเอสอี.โฟล-ไลน จำกัด
เยเนอรัล อีเลคทริค อินเตอรเนชั่นแนล โอเปอรเรชั่นส คัมปะนี อิงค
เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
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^สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ร
รอนดา (ประเทศไทย) จำกัด
รอยัล เกทเวย จำกัด
รอแยลแคนอินดัสทรีส จำกัด
รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จำกัด
รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท จำกัด
รังสิตพลาซา จำกัด
ราชประสงค ฟูดเซอรวิสเซส จำกัด
ริงซีโร เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) จำกัด
ริฟนิทิฟ ซอฟแวร (ประเทศไทย) จำกัด
เรนด เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด
เรสเทอรองตส ดีเวลลอปเมนท จำกัด
เรเฮา จำกัด
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จำกัด
โรงพยาบาลไทยนครินทร จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลบางมด จำกัด
โรงพยาบาลราษฎรยินดี จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จำกัด
โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย
โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส บางนา
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
โรงแรมอังสนาลากูนา ภูเก็ต (บางเทาแกรนด จำกัด)
โรจนกสิกิจเฟอรติ ไลเซอร จำกัด
โรช ไดแอกโนสติกส (ประเทศไทย) จำกัด
โรเดนสตอก เอเชีย จำกัด
โรเดอร แอนด ชวารส (ประเทศไทย) จำกัด
โรม เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด
โรแยลคลิฟ บีช โฮเต็ล จำกัด
โรแลนด ดิจิตอล กรุป (ไทยแลนด) จำกัด
ไรท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด ฤ
ฤทธา จำกัด

หมวด ล
ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด
ลอวตันเอเชีย อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส จำกัด
ลานนาคอม จำกัด
ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
ลี เฮ็คท แฮริสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ลีพัฒนาอาหารสัตว จำกัด
ลี้ไฟเบอรบอรด จำกัด
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)
แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)

หมวด ว
ว.ศิริกาญออโตพารท จำกัด
วนวิทย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
วอเตอรเกท โฮเต็ล จำกัด
วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
วัฒนเวช จำกัด
วัฒนาสุข อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
วันทูวัน คอนแทคส จำกัด (มหาชน)
วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
วาดะ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วานา นาวา จำกัด (สาขา 00001)
วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
วาย-เทค จำกัด
วายเอส เทค (ไทยแลนด) จำกัด
วาลเมท จำกัด

วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิง่ แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยคอรป โปรดักส จำกัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย
วินแชนซ ฟูดส จำกัด
วินเซลล รีเซิรช จำกัด
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^ สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ว
วินารโค เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วิลเฮลมเซน ชิปส เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
วิวเทค เอเซีย จำกัด
วิศวกรรมเคมี จำกัด
วิศวกิจพัฒนา จำกัด
วิสดอม เซ็นเตอร จำกัด
วี.ซี.ชิปปง แอนด เซอรวิส จำกัด
วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
วีรสุ กรุป จำกัด
วีสทีออน ออโตโมทีฟ อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด
วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วีไอวี อินเตอรเคม จำกัด
วูดเวอรค บี.พี. จำกัด

เวชธานี จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเวชธานี)
เวทโปรดักส แอนด คอนซัลแตนท จำกัด
เวนซ อินโฟ แอนด เซอรวิส จำกัด
เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
เวลโกรวกลาส อินดัสทรี จำกัด
เวล็อคซ ดิจิตอล จำกัด
เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา)
เวสเทิรน เดคอร คอรปอเรชั่น จำกัด
เวอรจิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด) จำกัด
เวิรซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
เวิลด เซอรไพรส ทราเวิล จำกัด
เวิลด พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง เซอรวิส จำกัด
แวนดาแพค จำกัด
แวนฟลด วัน จำกัด
ไวน คอนเน็คชั่น จำกัด

หมวด ศ
ศรีทอง เนมเพลท จำกัด
ศักดาพร จำกัด
ศิลาสากล สระบุรี จำกัด
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ศูนยบริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ศูนยพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร จำกัด
ศูนยพัฒนาองครวม จำกัด
ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หมวด ส
ส.ขอนแกนฟูดส จำกัด (มหาชน)
ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จำกัด
สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด
สต็อคทูมอรโรว จำกัด
สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สตารแฟชั่น (2551) จำกัด
สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
สโตนเฮนจ อินเตอร จำกัด (มหาชน)
สไตรเกอร (ประเทศไทย) จำกัด
สถาบันคุมครองเงินฝาก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สไมล รีพับบลิก จำกัด
สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

107

สยาม มอดิฟายด สตารช จำกัด (สาขา 00001)
สยาม มัลติ คอน จำกัด
สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
สยามกลการ จำกัด
สยามกลการอะไหล จำกัด
สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
สยามคอนซัลแตนท แอนด โบรกเกอร จำกัด
สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จำกัด
สยามคาลโซนิค จำกัด
สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จำกัด
สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด
สยามเจาพระยาโฮลดิ้งส จำกัด
สยามชอรไซดเซอรวิส จำกัด
สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด
สยามนิสทรานส จำกัด
สยามไบโอไซเอนซ จำกัด
สยามแผนเหล็กวิลาส จำกัด
สยามพารค บางกอก จำกัด
สยามฟูด เซอรวิส จำกัด
สยามฟูรูกาวา จำกัด
สยามเภสัช จำกัด
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^ สมาชิกสถาบันรายป
หมวด ส
สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
สยามรวมมิตร จำกัด
สยามรีสอทโฮเต็ล จำกัด (สาขา 00003)
สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สยามสินธร จำกัด
สเวนเซนส (ไทย) จำกัด
สห ลอวสัน จำกัด
สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
สหมิตรถังแกส จำกัด (มหาชน)
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
สันติภาพ (ฮั่วเพง 1958) จำกัด
สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
สามมิตรโอโตพารท จำกัด
สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สายไฟฟา เอ็มซีไอ-ดรากา จำกัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สาขา 00019)
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สิงห เอสเตท จำกัด (มหาชน)
สิทธินันท จำกัด
สินธรณี พร็อพเพอรตี้ จำกัด
สึบาคิ โมชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด) จำกัด
สึบาคิโมโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด) จำกัด
สุรพลนิชิเรฟูดส จำกัด
สุรพลนิชิเรฟูดส จำกัด (สาขา 00001)
สุรพลฟูดส จำกัด (มหาชน)
สุราษฎรธานีเบเวอเรช จำกัด
สุราษฎรเวชกิจ จำกัด
สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
สุวพีร โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ)
เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

หมวด ห
หนวยการเจาหนาที่ คณะทันตแพทยศาสตร
หลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จำกัด
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
หลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

หลับดี จำกัด
หางหุนสวนจำกัดเซ็ทสแควร
หาดทิพย จำกัด (มหาชน)
หินสวยมาก จำกัด
เหรียญไทย อินเตอรพลาส จำกัด
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

หมวด อ
องคการ เดอะ บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จำกัด
องคการสวนพฤกษศาสตร

อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) (สาขา 00008)

อเด็คโก คอนซัลติ้ง จำกัด
อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
อมตะ บี.กริม เพาเวอร จำกัด (สำนักงานใหญ)
อมฤต แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อวาล สยาม จำกัด (โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 11 )
ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จำกัด
ออนดีมานด เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ออโรรา ดีไซน จำกัด
ออลเน็กซ (ประเทศไทย) จำกัด
ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด
อัพเปอร โนวเลจ จำกัด
อัลติจูด ดีเวลลอปเมนท จำกัด
อัลฟา อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัด
อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
อาซาฮี คาเซอิ สปนบอนด (ประเทศไทย) จำกัด
อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
อาซาฮีอินเทค ไทยแลนด จำกัด
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หมวด อ
อาตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด
อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
อายิโนะโมะโตะโฟรเซนฟูดส (ประเทศไทย) จำกัด
อาร เอส เอส 2016 จำกัด
อารมสตรองรับเบอร แอนด เคมีคัลโปรดักส จำกัด
อารแอลซี เอาทซอรสซิ่ง จำกัด
อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
อาวพราว รีสอรท จำกัด
อาหารยอดคุณ จำกัด
อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
อิโต-หวยเกษียร วัลเลย จำกัด
อินกริดิออน ประเทศไทย จำกัด (สาขา 00001)
อินชเคป (ประเทศไทย) จำกัด
อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จำกัด (มหาชน)
อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส จำกัด
อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน)
อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จำกัด
อินเตอรทัช (ประเทศไทย) จำกัด
อินเตอรทูล เทคโนโลยี จำกัด
อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จำกัด
อินเตอรเนชั่นแนล ไอทีดี จำกัด
อินเตอรพรีทีฟ จำกัด
อินเตอรไฟเบอร คอนเทนเนอร จำกัด
อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
อินทริ-เพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด
อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
อินเทคค ฟด จำกัด
อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อินโน ซีสเต็มวัน จำกัด
อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด
อินโนเวทีฟ เอ็กซตรีมิสต จำกัด
อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส (ประเทศไทย) จำกัด
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จำกัด
อิเมอรริทิส (ประเทศไทย) จำกัด
อิเลคทรอนิคส เอ็กซตรีม จำกัด
อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
อี แอนด เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
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อีซี่ สเต็ก จำกัด
อีซึ่น เพนท จำกัด (มหาชน)
อีซูซุ เทคนิคัล เซ็นเตอร เอเซีย จำกัด
อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
อีซูซุมอเตอรสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
อีทีเอส-โอคเวลล จำกัด
อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ปทุมธานี)
อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
อีวาแมค จำกัด
อีสท เวสท ซีด จำกัด
อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อีสเทิรน ซี แหลมฉบัง เทอรมินัล จำกัด
อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมทำเครื่องแกวไทย จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สาขา 00006)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิ พือ่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สาขา 00004)

อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขา 00012)
อุตสาหกรรมอางเวียน จำกัด
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
อูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จำกัด
อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)/ยางสังเคราะหไทย จำกัด
เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เอ.เอฟ.เบลส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เอ.เอส.ไอ.พรีซิชั่น จำกัด
เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด
เอกโกฟอรจจิ้ง โปรดักส จำกัด
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
เอ็กซเท็นซีฟว รีเสิรช โพลีเมอร จำกัด
เอ็กซพีโอ โลจิสติกส เวิลดไวด (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็กโซติค ฟูด จำกัด (มหาชน) (สาขา 00003)
เอคโค (ประเทศไทย) จำกัด
เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จำกัด
เอชซีเอ็น ฮอนดา ออโตโมบิล จำกัด
เอช-วัน พารทส ศรีราชา จำกัด
เอชอาร.ไดเจสท จำกัด
เอเชียกรีน เอเนอจี จำกัด (มหาชน)
เอเชียน มารีน เซอรวิสส จำกัด (มหาชน)
เอเชี่ยน ฮอนดา มอเตอร จำกัด
เอเชี่ยนแอสฟลท จำกัด
เอซีจี แคปซูลส (ประเทศไทย) จำกัด
เอเซีย โกลเดน ไรซ จำกัด
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หมวด อ
เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด
เอ็น.พี.อุตสาหกรรมกลองกระดาษ จำกัด
เอ็นจีเค สปารคปลั๊กส (เอเชีย) จำกัด
เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็นเทค อินดัสเตรียล โซลูชั่น จำกัด
เอนริช พีเพิล โพเทนเชี่ยล จำกัด
เอ็นวาย.แอลเอ กรุป จำกัด
เอ็นอาร อินสแตนท โปรดิวซ จำกัด (มหาชน)
เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน)
เอเพ็กซ เมดิคอลเซ็นเตอร จำกัด
เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
เอฟ-พลัส จำกัด
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด (สาขา 00001)
เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม จำกัด
เอ็ม บี ซี แลนด จำกัด
เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร จำกัด (สาขา 00001)
เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส (ไทยแลนด) จำกัด
เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส จำกัด
เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จำกัด (มหาชน)
เอ็มเจดี เรสซิเดนส จำกัด
เอ็มซี เมทัลเซอรวิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็มซีดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จำกัด
เอ็มพีซี คิเนติก ไวรไลน เซอรวิสเซส จำกัด
เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จำกัด
เอ็มเอเอ็กซ (ประเทศไทย) จำกัด
เอส ซี แคริเออร จำกัด
เอส พี ซี บิสสิเนส พารทเนอร จำกัด
เอส อาร เอ็น ซาวด พรูฟ จำกัด
เอส เอ็น ซี ซาวด พรูฟ จำกัด
เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)
เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด
เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
เอสจี เอสเตท แมเนจเมนท จำกัด
เอสจีที เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด
เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จำกัด
เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จำกัด
เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เออรลิคอน บัลเซอรส โคทติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
เอเอพีซี (ประเทศไทย) จำกัด
เอาทซอรส แมนเนจเมนท จำกัด
เอิรธ (ประเทศไทย) จำกัด
แอคคอม แอนด อิมเมจ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
แอคคอรด คอรปอเรชั่น จำกัด
แอดวานซ คอมโพซิท ซิสเต็มส จำกัด
แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส จำกัด
แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอรชั่น จำกัด
แอดวานส คอสเมติคส จำกัด
แอเดียนท แอนด ซัมมิท คอรปอเรชั่น จำกัด
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แอมโบรส ไวน จำกัด
แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด
แอมเวย (ประเทศไทย) จำกัด
แอรบัส กรุป (ไทยแลนด) จำกัด
แอรโรคลาส จำกัด
แอรโรเฟลกซ จำกัด (สาขา 00001)
แอโรเวิรค (เอเชีย) จำกัด
แอโรเวิรค คอมโพสิต (เอเชีย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
แอล วายอินดัสตรีส จำกัด
แอล เอช มอลล แอนด โฮเทล จำกัด
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด
แอสเซทไวส จำกัด
แอสเทค เพนทส (ประเทศไทย) จำกัด
โอ จี เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
โอกิดาตา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
โอคูโน-ออโรเม็กซ (ประเทศไทย) จำกัด
โอจิ เปเปอร (ไทยแลนด) จำกัด (สาขา 00001)
โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (สาขา 00001)
โอเพน ซอรส เทคโนโลยี จำกัด
โอริโค ออโต ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
โอเรียนเต็ลคอปเปอร จำกัด
โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)
โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

110

^

สมาชิกสถาบันรายป

หมวด อ
โอะทิค (ไทยแลนด) จำกัด
ไอ เวิรคฟอรท จำกัด
ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำกัด
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

ไอเอชไอ เทอรโบ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส จำกัด
ไอเอสที ฟารม เเมชชีนเนอรี่ จำกัด
ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมวด ฮ
ฮอนดา เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด
ฮอนดา ล็อค ไทย จำกัด
ฮอนดา โลจิสติกส เอเซีย จำกัด
ฮอนดา อารแอนดดี เซาทอีสท เอเซีย จำกัด
ฮอนดา เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด (สำนักงานใหญ)
ฮอฟเฟน เอเซีย จำกัด
ฮอลลิเดย วิลเลเจส (ไทยแลนด) จำกัด
ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จำกัด
ฮันทสแมน (ประเทศไทย) จำกัด (สมุทรปราการ)
ฮันออน ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮามาโช คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ฮายากาวา อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด) จำกัด

ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด) จำกัด (สาขา 00004)
ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส โคราช จำกัด
ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ชลบุรี จำกัด
ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท จำกัด
ฮิวแมนโปรดิเวลลอปเมนท จำกัด
ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จำกัด
ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
เฮเฟเล (ประเทศไทย) จำกัด
เฮลิกซ จำกัด
โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ)
โฮยา ออปติคส (ประะเทศไทย) จำกัด
ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ)

หมวด A-Z
1577 โฮมชอปปง จำกัด
27 วิศวกรรม จำกัด
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^สมาชิกสามัญตลอดชีพ
หมวด ก

คุณกมล คูสุวรรณ
คุณกรรธิมา เรืองจรัส
คุณกฤษฎา เภสัชชา
คุณกัลยรัชต เนตรกลาง
คุณแกนทอง สุวรรณมาลิก
ดร.นพ.เกษมสิษฐ แกวเกียรติคุณ

หมวด ข

คุณขนิษฐา ไวยรัชพานิช
คุณขวัญดาว ตั้งกรวิชญ

หมวด จ

คุณจงรักษ ดารกานนท
คุณจตุรงค ศรีวงษวรรณะ
คุณจรรยา ภัคคภัทรกุล
คุณจินตนา สัมฤทธิ์
คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล
คุณจิราภรณ กบิลสิงห
คุณจุฬาลักษณ นันทวานิช
ดร.จุฑามาศ แกวพิจิตร
ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล
ผศ.จิตติมา อัครธิติพงศ
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

หมวด ช

คุณชนะพล วงศวิสิฐตระกูล
คุณชนัญชิดา ชมใจเพชร
คุณชนินทรรัฐ วิโรจนชีวัน
คุณชมพู โพธิ์พานิช
คุณชลินทร อมรธรรม
คุณชัยฉัตร ยศสุนทร
คุณชาญชิต เจนภูมิใจ
คุณชำนาญ พิมลรัตน
คุณโชคอนันต พินัยทรัพย

หมวด ณ

คุณณรงคชัย ไชยวงค
คุณณรงคศักดิ์ วิบูลศิลปโสภณ
คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี

หมวด ด

คุณดนัย เทียนพุฒ
คุณดิลก ถือกลา

หมวด ต

คุณเติมศักดิ์ สุขวิบูลย

หมวด ถ

คุณถิรนันท เอกสุวรรณเจริญ

หมวด ท

คุณทรงพล บุนนาค
คุณทรงศักดิ์ มยุระสาคร
คุณทวี เนื้อทอง
คุณทัศนัย บำนาญนพวงศ
ดร.ทนง ทองเต็ม
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย

หมวด ธ

คุณธงธน สูญสิ้นภัย
คุณธนพร คงสวัสดิ์
คุณธนู ทิพยวัลย
คุณธานี วัฒนเสถียร
ดร.ธีระชัย เชมนะสิริ

หมวด น

คุณนงลักษณ ไชยเสโน
คุณนที บุญแกว
คุณนพพร วงศจำรัส
คุณนพรัตน ขำพลับ
คุณนภสร จิตตะปุตตะ
คุณนภาพร พงศอุดม
คุณนฤมล ตันติฤทธิศักดิ์
คุณนิรมล ปลั่งพงษพันธ
คุณเนาวรัตน บำรุงจิตต
ศ.ดร.นิสดารก เวชยานนท

หมวด บ

หมวด ป

คุณปราโมทย วิรุตมวงศ
คุณปริยัติ เนียมแดง
คุณปริศนา เจียรประดิษฐ
คุณปรีชา ธนสุกาญจน
คุณปวีณา ศรีมโนทิพย
คุณปะฐะมา ภูมี
คุณปญญา ดิษฐวิทย
คุณปณณ มโนมัยพิบูลย
คุณปตุภูมิ กีรติภราดร
คุณปุณฑรดา เอกะนาค
ดร.ปยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

หมวด พ

คุณพงมิตร เชิญวิริยะกุล
คุณพจณีย ไหลพนิชถาวร
คุณพยอม วงศสารศรี
คุณพรพัฒน ศรีธนาบุตร
คุณพัชรินทร ดีอินทร
คุณพัชรีวรรณ ชัยอนิรุทธ
คุณพิมพตะวัน ทัลวัลลิ์
คุณไพบูลย ธรรมสถิตยมั่น
คุณไพศาล วรนารถ

หมวด ภ

คุณภูดิท จะวรรณะ
คุณภูริวัจน กิตติฟธัญวิวัตร

หมวด ม

คุณมณีนุช จิรวัชรา

คุณบรรจบ ศรีสุข
คุณบัญญัติ สิริวัฒนสกุล
คุณบำรุง รามศรี
คุณบุญจบ ลิ้มจำเริญ
คุณเบญจรัตน สมบัติณัฐอภิชิต
ดร.บุญอนันต พินัยทรัพย
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

หมวด ย

หมวด ป

หมวด ล

คุณปฐมพงษ โตพานิชสุรีย
คุณปณตพงศ ธระสวัสดิ์
คุณประไพ จรูญนารถ
คุณประไพศรี นันทิยา
คุณประภัสสร มธุรพจนสวัสดิ์
คุณประอร ปจฉิมสวัสดิ์
คุณปรางคพิชชา ชัยปทมานนท

คุณยงยุทธ พิเชฐวศิน

หมวด ร

คุณรชต สิทธัตถภิรมย
คุณรัตติยา เขียวแปน
คุณรัตนา เติมธีรกิจ
คุณรัตนา นุตมากุล
คุณลัลลนา มั่นคง
คุณเลอศักดิ์ เงาสุริยา

หมวด ว

คุณวงษเพชร ตาลสุวรรณ
คุณวรกิต เตชะพะโลกุล
คุณวรพงษ รวิรัฐ
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^สมาชิกสามัญตลอดชีพ
หมวด ว

คุณวรรณา วานิชขจร
คุณวรานนท เกียรติพานิช
คุณวราภรณ สายุปถัมภ
คุณวศิน อุดมรัชตวนิย
คุณวารินทร เตพละกุล
คุณวาสนา สีดาหาว
คุณวิฑูร สิริยากร
คุณวิทยา ตันติเสวี
คุณวิบูลย พลพบู
คุณวิภาภรณ โบวเสรีวงศ
คุณวิภาวรรณ ลิมปไพบูลย
คุณวิริยาภรณ แกวเกิด
คุณวิโรจน มนะศิริสุข
คุณวิลานี จิตรังสฤษฏ
คุณวิศัลยา บุญญะฐาณิศร
คุณวีระ ตระกูลไพศาล
คุณวุฒิชัย ภัทรวงศหิรัญ
ดร.วารีภรณ ทรงศักดิ์
ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
วาที่รอยตรีวิทยา จุมปามาลา

หมวด ศ

คุณศิรินุช ปรัชญานุสรณ
คุณศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน
คุณศิริภัสสร โชติประยูรศักดิ์
คุณศุภณัฐ ชูชินปราการ
คุณศุภพร รมกลาง
คุณโศภิสร นิพิฐรัชนะผล
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หมวด ส

คุณสมโภช ขันธวิเชียร
คุณสมฤกษ วงศวีระนนทชัย
คุณสมศรี แซโงว
คุณสวาง สุขศรี
คุณสวียา เกิดมงคล
คุณสำลี บุษสาย
คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
คุณสิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
คุณสุคนธ นิลวรรณ
คุณสุชาญภพ เอื้อโกวิทยชัย
คุณสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณสุนทร สิริวิบูลย
คุณสุนทรี เกษมโกเมศ
คุณสุปราณี มโนราช
คุณสุภัทรา นาวานุเคราะห
คุณสุภาวดี ขุนทองจันทร
คุณสุริยะ ชุมพงษ
คุณสุวพีร รัตนนราทร
คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ
คุณสุวรรณี ดวงมณีวงโรจน
คุณเสนีย แดงวัง
คุณสมศักดิ์ วานิชยาภรณ
คุณเสาวลักษณ สุขวิรัช
ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ดร.สุทธิพงษ สุวรรณสุข
ผศ.ดร.สุขุมวิทย ไสยโสภณ

หมวด อ

คุณอนุวัตร เลิศพิทักษสุนทร
คุณอพิมพภัทร พิบูลยสวัสดิ์
คุณอภิญญา กังสนารักษ
คุณอรวรรณ อนันตวรณิชย
คุณอรวรรณ ออศิริชัยเวทย
คุณอัญชนา ทฤษฎิคุณ
คุณอาภา อาภานิมิต
คุณอำนวย คงมีสุข
คุณอำนวย นพคุณางกูร
คุณอิศรา สมิตะพินทุ
คุณอุกฤษณ กาญจนเกตุ
คุณอุดมศิลป สำราญอาตม
คุณอุษา พัฒนะโชติกุล
ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล
ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล
มล.อุสสินีพร ศาศวัตศานติ
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^สมาชิกสามัญรายป
หมวด ก

คุณกรินทร จิตตวิบูลย
คุณกฤตนันท สังขทอง
คุณกฤตยา สุดาปน
คุณกฤษติกา พลประถม
คุณกอบชัย พงษเสริม
คุณกัญจนพร พาณิชยเจริญรัตน
คุณกัญญมล ธนมาโนช
คุณกัญญา เกตุกอผล
คุณกานตรวี ไวตรวจโรค
คุณกำพล วาราชนนท
คุณกิ่งกาญจน โนดะ
คุณกิรณา แกววิลัย
คุณไกรพล ไมเรียง
น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง

หมวด ข

คุณขนิษฐา กิจสิวะเวช
คุณขวัญฤทัย จันทรชาญวุฒน
คุณเขมพร ตันติจรรยารัตน

หมวด จ

คุณจรัญ ซาตัน
คุณจริยา อินทรชีลอง
คุณจันทนี เทียนวิจิตร
คุณจาตุรงค ศรีสัมพันธ
คุณจามร เหลาอิ่มจันทร
คุณจารุจินดา จวงตระกูล
คุณจิตรียา บุญชัย
คุณจินตนา ตอธนกุล
คุณจิรภัทร แตงนอย
คุณจิรัฎฐ จันทรชาญวุฒน
คุณจิราพร พัฒนธนาพงศ
คุณจุรีลักษณ พิพิธกุล

หมวด ฉ

ดร.ฉัฐวัฒน ชัชณฐาภัฏฐ

หมวด ช

คุณชญานิศ วังชมพู
คุณชยุตม เกียรติไกรวัลศิริ
คุณชัชชัย รักศรี
คุณชัชวาล สำเร็จประสงค
คุณชัญญานุช คงวัฒนาวงศ
คุณชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ
คุณชัยธนณัฐฐ สุขประเสริฐ
คุณชาดา ศักดิ์รุงพงศากุล

หมวด ช

คุณชาติชาย จาดตานิม
คุณชิตพันธ รัตนกานตง
คุณชีพ เลื่อนลอย
คุณชุมพล ชิติธำรงกุล
คุณชุลีพร ดวงมณี
คุณโชติมา ทองอุปการ
ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน

หมวด ฐ

คุณฐาภัคมณี อัครอธิวีรภัทร
คุณฐิตยา พึ่งทรัพย
คุณฐิตารีย สุภัตตฐกุล
คุณฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
คุณฐิติรัตน กาญจนอาภากุล

หมวด ณ

คุณณัชญศมน จิรังวรพจน
คุณณปภัช ขวัญเมือง
คุณณัฏฐชีรา ตรงประเสริฐ
คุณณัฏฐพิชญา เอี่ยมเจริญโชค
คุณณัฐ เรือนแกว
คุณณัฐชนก เมฆฉาย
คุณณัฐธยาน เนาวรุงโรจน
คุณณัฐธันยา ขาว
คุณณัฐพร แอบไธสง
คุณณัฐวรรธน จันทรวงค
คุณณัฐวัฒม วงษชวลิตกุล
คุณณัฐวุฒิ นิสภกุลธร
คุณณัตฐพงษ มูลวงษ
คุณณิชชา ชวนประสบโชค
คุณณิชาภัทร แสงสวาง

หมวด ท

คุณทิพยสุดา สมุทรธนานนท
คุณทิพยสุดา หมอดี
คุณทิพากร บัวสุนทร

หมวด ธ

คุณธนกฤติ จรัสรุงชาลิต
คุณธนเดช ประสาททอง
คุณธนพงษ อินทรสูต
คุณธนาโชค พูลศิริ
คุณธัญญารัตน ชาญดำเนินกิจ
คุณธิดารัตน แกวกลา
คุณธีติ วารินทรศิริกุล
คุณธีรรัตน เกาเอี้ยน

หมวด น

คุณนงนุช เอิบสุข
คุณนพดล อุดขาว
คุณนพพร สัมมาคารวะ
คุณนริศรา สรอยนอย
คุณนวลจันทร จิตตหาญ
คุณนวลนภา วองศรียานนท
คุณนารินี แสงสุข
คุณนิคม ออนละมัย
คุณนิตยา สมุทรประดิษฐ
คุณนิภาวรรณ เทศนะ
คุณนิยา สมจารย

หมวด บ

คุณดลชัย รุงเรืองโชคสกุล
คุณดลยา เกียรติโสภณ
คุณดวงนภา อัฐโส
คุณดำรงคพล วิโรจนธรรม
คุณเดชกำพล อุนตาล

คุณบรรจง อภิรติกุล
คุณบุญเกียรติ วิสิทธิกาศ
คุณบุญณิสา วงษทอง
คุณบุรินทร เอี่ยมประดิษฐภัณ
คุณบุศยรินทร ธนทรวินันต
คุณบุษกร คำโฮม
คุณเบญจวรรณ โมกไทสงค
คุณเบญจวรรณ สุดสาคร
ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
ดร.บุญชวย สุทธิรักษ

หมวด ต

หมวด ป

หมวด ด

คุณตรีพิพัฒน อมิตรพาย

หมวด ท

คุณทรรศนวรรณ นาคนุ
คุณทศวิน แสงกระจาง
คุณทัชชกร อัครวรกุลชัย
คุณทัดดาว ชูประทีป

คุณปฐมพงศ สังคจิตต
คุณปพนธนัย ตุนถาวรดำรง
คุณประทีป เปรมศรี
คุณปรารถนา ทองสัมฤทธิ์
คุณปริญดา ปานขำ
คุณปริม อินทวงศ

114

^สมาชิกสามัญรายป
หมวด ป

คุณปรีชา ปลื้มจิตต
คุณปตติภัทร เวียงแกว
คุณปาณิศา คงพวง
คุณปาริฉัตร หวังดี
คุณปุณศยา ปภากรพิสิฐ

หมวด พ

คุณพกุลกาญจน พิมพโพธิ์กลาง
คุณพงษศักดิ์ เตี่ยไพบูลย
คุณพนาสันต กิติศรีวรพันธ
คุณพรเทพ ศรีสมพงษ
คุณพรประดับ แตงโสภา
คุณพรรณเพ็ญ วุฒิแขม
คุณพรรณวัฒน เจริญศิริ
คุณพรสุรีย เจียรกิตติกุล
คุณพลกฤต โสลาพากุล
คุณพลธร พุดกลั่น
คุณพัชรพล ชาญอุไร
คุณพัชรินทร ประกิจฤทธานนท
คุณพัฒนนรี เจริญสรรพพืช
คุณพิกุลทอง ประภาษี
คุณพิชญธิฎา พิชายะพุทธาธรรม
คุณพิณสวัน ปญญามาก
คุณพิทยากร ศรีธนาธร
คุณพิไลลักษณ เพชรชาลี
คุณเพ็ญทิพย สิมเชื้อ
คุณเพ็ญประภา วงษตา
คุณแพง ภิญโญโชติวงศ
คุณไพรินทร ปราศอาพาธ
ดร.พรรณทิวา นวะมะรัตน

หมวด ฟ

คุณเฟองฟา ปญญา

หมวด ภ

คุณภัครวรรธน สิทธิประภาพร
คุณภัททิรา สุพัฒโสภณ
คุณภัทราภรณ นุชเขียว
คุณภิรญา ตาลสุวรรณ

หมวด ม

คุณมณีรัตน ปฏิภาณจำรัส
คุณมยุรี ชวนชม
คุณมะลิ รุงเรืองวานิช
คุณมัทนา อรภัภดี
คุณมาลี ดำรงคะวิริยะพันธ
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หมวด ม

คุณมาลี อุนเรือน
คุณเมธา บรรณทอง

หมวด ย

คุณเยาวลักษณ ชุติมาวรพันธ

หมวด ร

คุณรณิดา ธัญรังษิมา
คุณรัตนชนก บุญสง
คุณรัตนวดี ยมาภัย
คุณรัตนา ฉันทภิญญา
คุณรัตนาภรณ สืบสุข
คุณรุงทิพย อุดมวิเศษสันต
ร.ต.รังสิต วงศทองดี
วาที่ ร.ต.สมนึก กลาหาญ

หมวด ว

คุณวชิรภรณ ศรีสาคร
คุณวรณี คติสวัสดิ์วงษ
คุณวรนันท หลวงวิเศษ
คุณวรรธิดา วิรัชวงศ
คุณวรวรรณ นิคมรัฐ
คุณวรวีร อนันตเรือง
คุณวรวีร เกตุปาน
คุณวรสิทธิ์ แสงกุล
คุณวราภรณ พรอมเจริญ
คุณวรามล วิญญรัตน
คุณวรินทร วงศปยะ
คุณวริศรา มานิตย
คุณวริศรา อนันตวรณิชย
คุณวันชัย ชัยวัฒนพร
คุณวันใหม พุมถาวร
คุณวาศินีย ชุษณนลิน
คุณวิกานดา คลายเงิน
คุณวิจิตรา เฉลิมตระกูลชัย
คุณวิจิตรา ชินานุพันธ
คุณวิจิตรา ทองชุบ
คุณวิชุดา พิมลแสงสุริยา
คุณวิภา สุทธิพงศ
คุณวิภาดา ไกยสิทธิ์
คุณวิภาวรรณ มิโก
คุณวิริยา ศุภกาญจน
คุณวิศนี วัจนะพุกกะ
คุณวีรภัทร ยิ่งเฮงพูลศิริ
คุณวีระ สิงหวงศวัฒนะ

หมวด ว

คุณวีศวิศร ภัทรธีรภูวดล
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ
พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ

หมวด ศ

คุณศจนันทน ดีไชยเศรษฐ
คุณศมานันท สำราญทิวาวัลย
คุณศันสนีย จรุงวิทยกิจ
คุณศิริกูล เมธีวีรังสรรค
คุณศิริรัตน สวนอุดมสุข
คุณศิริลักษณ โภคปราการ
คุณศิโรรัตน ภูอุม
คุณศุภกร นิตยานันทะ
คุณศุภณัฐ แสงอรุณฉาย
คุณเศรษฐศักดิ์ ธนาพรสิริปภา

หมวด ษ

คุณษฑวสา สมนิยาม

หมวด ส

คุณสกุณา บายเจริญ
คุณสมชาย ศรีชัยพฤกษ
คุณสมพงษ วีระคณานนท
คุณสมพงษ เสนานุช
คุณสมเลิศ ตั้งปวิทยา
คุณสราวุธ แสงนรินทร
คุณสฤษดิ์ นาหัวดง
คุณสาธิต จรรยาสวัสดิ์
คุณสายัณห จันทรวิภาสวงศ
คุณสายัน โพแค
คุณสารรัฐ รัฐพิทักษ
คุณสิทธิ รัตนราษี
คุณสิทธิชัย อุยตระกูล
คุณสิริพัฒน พรประเสริฐ
คุณสุกัญญา รัตนะ
คุณสุกัญญา แสงศรี
คุณสุจิตรา พงศพิศุทธิ์โสภา
คุณสุชาดา บุญพรอมสรรพ
คุณสุชาติ แสงทองสวัสดิ์
คุณสุธี นาราวรนันท
คุณสุนิสา สุทธศิริ
คุณสุปรียา สีสุขดี
คุณสุพรรณ วิบูลยมา
คุณสุภกิจ จักรัตโนภาส
คุณสุภาพ พานิชรัตน
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^สมาชิกสามัญรายป
หมวด ส

คุณสุภาพร อาชีวระงับโรค
คุณสุภาวดี ฉายวิมล
คุณสุมณฑา ตันวงศวาล
คุณสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล
คุณสุรเดช โกมุทธพงษ
คุณสุรพล ศิโรเวฐนุกูล
คุณสุริยา วราสุนทร
คุณสุวณีย ยอดธูป
คุณสุวรรณี ผายชัยภูมิ
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
คุณสุวิมล แมตสอง
คุณเสาวณีย แซตั้ง
ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์

^สมาชิกสมทบ
หมวด ก

คุณกมลชนก บุญกูล
คุณกมลรัตน ชัยกิจ
คุณกรกฤต วงคไชยา
คุณกรรณณิการ ทับแสง
คุณกรรณิการ กองสุวรรณ
คุณกรรณิการ เอกมโนชัย
คุณกฤตภัค ไมเรียง
คุณกฤษณ คงเจริญนิวัติ
คุณกาญจนา วงษอิสระ
คุณกีรติยา บุญวันท

หมวด ค

คุณคุณากร เทียนทอง

หมวด จ

คุณจันทรเพ็ญ เทียนสุวรรณ
คุณจันทราภรณ บุญเรือง
คุณจารุณี พันธพงษ
คุณจิดาภา จตุรวงษ
คุณจิราวรรณ เพชรอุด
คุณจีรนันท เขตสกุล
คุณจุฑามาศ ยอดเครือวัลย
คุณเจตสุภา ตันติพิษณุ
คุณเจนจิรา คงแหลม

หมวด ห

คุณหริต สมไสย

หมวด อ

คุณอนัญญา สุจิรัตน
คุณอนิรุทธ นิมิวัฒนะ
คุณอภิชัย ณ ระนอง
คุณอภิชาติ รุงแสง
คุณอภิรัต ทองประดิษฐ
คุณอรพรรณ แกวบุญทอง
คุณอรัญญา ไตรโชค
คุณอลงกรณ มีสุทธา
คุณอัจฉราภรณ ทองศรีนุน
คุณอัมพร ใจบุศย

หมวด ฉ

คุณฉัตรลดา ปานใจนาม

หมวด ช

คุณชนัฐ อาภาธีรญาณ
คุณชนิดา ซาชมิด
คุณชลันดา สุยะปญญา
คุณชัยยุทธ พวงสวัสดิ์
คุณชื่นชม มงคลชัย
คุณชุลีพร เพชรคง

หมวด ณ

คุณณฐากฤต เกตุทอง
คุณณัฎฐนันท เมฆนพรัตน
คุณณัฐวรา กาละ
คุณณัฐวรินทร ทวีวงศ ณ อยุธยา
คุณณัฐวรินธร ประเสริฐศักดิ์
คุณณัฐวัฒน คำกอง
คุณณัฐสิมา เหมทานนท
คุณณิชกานต ขำมะลัง

หมวด ด

คุณดรุณี รังษีบุตร
คุณดวงใจ รุงพัฒนกิจชัย
คุณดวงพร พฤกษาพงษ
คุณดาลิน คุณาชณฑิต

หมวด อ

คุณอัมพร พันธศิริพจน
คุณอารี เพ็ชรรัตน
คุณอุทัย อันพิมพ
คุณอุษณี เขียวพา
คุณอุษณีย เจียรภาคย
คุณเอกมล สวางวรรณรัตน
คุณเอื้อมพร ชูทอง

หมวด ฮ

คุณฮาซัน เบ็ญราฮีม

หมวด ท

คุณทรรศนีย ลีวงควัฒน
คุณทิพจุฑา ปลื้มจิตร
คุณทิพยวรรณ พยาบาล

หมวด ธ

คุณธนัชพร เทศฐา
คุณธัญดา นิลโสภา
คุณธัญลักษณ เจริญรัตนสกุล

หมวด น

คุณนัฎสวัญจ โมรา
คุณนาฏสุดา พุทธรักษา

หมวด บ

คุณบุณฑริกา เตาไธสง
คุณบุษบา พละสินธุ
คุณบูริมนท สุวรรณปรีชา

หมวด ป

คุณปภังกร เพ็ชรจรัส
คุณประภาพร ดอกบัว
คุณประสิทธิชัย คุมเมฆา
คุณปราณี ศรีสิริประเสริฐ
คุณปริยา หอมหวล
คุณปวรุตม สังขพันธ
คุณปทมา พงษปวน
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^สมาชิกสมทบ
หมวด ป

คุณปทมาภรณ พิภพไชยาสิทธิ์
คุณปาจรีย หังสพฤกษ
คุณปาริชาติ ทรายคำ
คุณปยะดา พลสุวัตถิ์
คุณปุณยนันท จันทนา
คุณปุณยนุธ ประเวศโชตินันท

หมวด พ

คุณพงศธร แจมใส
คุณพชร โกศลโชติชโลธร
คุณพรพล มีสิทธิ์
คุณพัชรทวัญ วงศบวรสกุล
คุณพัชรี ชูติระกะ
คุณพัฒนนันทน มุุงวัฒน
คุณพัธยา ไทยสนธิ
คุณพิมลรัตน บริสุทธิ์
คุณพิศมัย ทองรอด
คุณพีรภัทร ศรีวิทยารักษ
คุณพีระยุทธ บุญสวาท
คุณไพลิน อนันตา

หมวด ภ

คุณภัคพิชา วุฒิภารัตน
คุณภัสสริน พจนจิรานุกุล
คุณภามิดา คงสัจวิวัฒน
คุณภาวิณี ลาญดล
คุณภูริศา ลายประดิษฐ

หมวด ม

คุณมนตธิดา อยูเนียม
คุณมยุรา จันเกษม
คุณไมตรี ธนาคุณ

หมวด ย

คุณเยาวลักษณ พึ่งอ่ำ

หมวด ร

คุณรัชกฤช รังสิกุลกวิน

หมวด ฤ

คุณฤทธิไกร ทองมอญ

หมวด ว

คุณวรณ จันทรทิพย
คุณวรพงศ พรหมโชติ
คุณวรพล ประเสริฐกิตติกุล
คุณวรุตติ์ คำออน
คุณวฤทธิ์ คชาปญญา
คุณวาทินี วัฒนสกลพันธุ
คุณวารุณี เจริญพงศนรา
คุณวาสนา กองทรัพย
คุณวิมลรัตน สังขประเสริฐ

หมวด ศ

คุณศรัญญา สำราญเพ็ชร
คุณศรัณญา จิตรัตนโสภณ
คุณศิราภรณ เมืองศรีนุน
คุณศิริลักษณ ทองสินเกษม
คุณศุภนิศา เวสสบุตร

^ สมาชิกชมรมตลอดชีพ

ชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดขอนแกน/บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด
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หมวด ส

คุณสรกฤช สายหลา
คุณสิริธร โชติศิริคุณวัฒน
คุณสุจิตา นุมสุวรรณ
คุณสุชนมาย ยมาภัย
คุณสุชานาฎ ทะสุวรรณ
คุณสุดา สุพรรณคำ
คุณสุดาวรรณ พุทธเพราะ
คุณสุนัฏฐา สุขไทย
คุณสุนิสา พัดมา
คุณสุปราณี คุมเนตร
คุณสุรชัย ดำรงกิจปกรณ
คุณสุลาวัลย ทวมไทย
คุณเสาวลักษณ ตันวิสุทธิ์

หมวด อ

คุณอนุสา พิลาพันธ
คุณอนุสิษฐ พันทวี
คุณอภิชาต วงศกาวี
คุณอภิธร นามวิชัย
คุณอภิรักษ สุขสกุลปญญา
คุณอมรรัตน หิรัญเพิ่ม
คุณอรชุมา พึงรำพรรณ
คุณอริย คำยา
คุณอรุณี ครุธาโรจน
คุณอัษฎาวุฒิ สินสวัสดิ์
คุณอาภาภรณ สุนากรณ
คุณเอมอร ติยะแสงทอง
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^

^

ภาคผนวก
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ดการงานบุคคล
^ สมาคมการจั
แหงประเทศไทย

Personnel Management
Association of Thailand
(PMAT)

ขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560
คำปรารภ
ดวยระเบียบขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 อันเปนขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานพอสมควรแลว เนื้อหาบางสวนจำเปนตองไดรับการพิจารณาปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนใหม
ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ในอันที่จะมุงพัฒนาและสงเสริมใหวิชาชีพการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
บรรลุระดับมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งรองรับวัตถุประสงคในการดำเนินภารกิจที่เกี่ยว
เนื่องกับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนบุคลากรดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล และใชเปนกรอบในการเสริมสรางพันธกิจ (Mission) ของสมาคมฯ ตามเปาหมายที่กำหนดไว คือ
1. เปนศูนยกลางการพัฒนาความรูดานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยใหเปนมืออาชีพ
2. บริหารจัดการงานของสมาคมฯและจัดโครงสรางสมาคมฯใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศและมีความ
เติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน
3. มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ดานทรัพยากรบุคคล)
4. สงเสริมและสนับสนุนใหงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการบรรจุเปนสวนหนึ่งของพันธกิจขององคกรตางๆ ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมและภาครัฐ
5. เปนตัวแทนดำเนินการ หรือเขาไปมีสว นรวมกับหนวยงานราชการ/สถาบันอืน่ ๆ ทัง้ ในและตางประเทศ เพือ่ ดำเนินเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
ของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐานเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
6. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนโดยรวมของสมาชิก และนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ใหสามารถปรับปรุงการบริหารและดำเนินงานใหสามารถตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงดังกลาวขางตน ทีป่ ระชุมใหญสามัญ
ประจำป 2559 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จึงไดใหความเห็นชอบแกไขเพิม่ เติมขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ดังตอไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 1. ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 แกไขเพิม่ เติม ป 2540, 2543, 2544
แลวใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 2. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560”
ขอ 3. สมาคมฯนี้มีชื่อเรียกวา “สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย” มีอักษรยอวา “ส.จ.ท.” และมีชื่อเปนภาษา
อังกฤษวา “PERSONNEL MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND” มีอักษรยอวา “PMAT”
ขอ 4. เครื่องหมายของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เปนรูปดังที่แสดงไวขางลางนี้

ขอ 5. สำนักงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ตัง้ อยูท ่ี 2/6, 2/7 ซอยลาดพราว 113 (ชืน่ สุข) ถนนลาดพราว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กทม. 10240 คณะกรรมการฯอาจพิจารณาเห็นสมควรใหตง้ั สาขาหรือสำนักงานตัวแทนในสวนภูมภิ าคได
ตามหลักเกณฑวิธีการที่กำหนด
ขอ 6. ในขอบังคับนี้ “สมาคม” หมายถึง สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย “สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย “เจาหนาที่”
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หมายถึง บุคคลที่ไดรับการสรรหาคัดเลือกเขามาปฏิบัติงานในตำแหนงงานตามโครงสรางและแผนผังการปฏิบัติงานของสมาคมฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
ขอ 7. ขอบังคับนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญแลว ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศใชขอบังคับ
เปนตนไป

หมวด 2 วัตถุประสงค ว�สัยทัศนและพันธกิจ
ขอ 8. สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค วิสัยทัศนและพันธกิจ ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
(1) เพื่อเปนองคกรในการพัฒนานักบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐานเปนมืออาชีพและพัฒนาสูมาตรฐานสากล สงเสริม
ใหองคกรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐ นำหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคความรูท เ่ี กีย่ วของไปใชในหนวยงาน
(2) เพื่อเปนผูแทนรวมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอการพัฒนาการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(3) เพื่อเปนองคกรที่สงเสริมใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำหลักการวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลไปเสริมสรางองค
ความรูใหกับบุคลากร
(4) เพื่อมีสวนรวมในการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียน
วิชาชีพดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(5) เพื่อดำเนินการอื่นๆ อันจะชวยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวขางตน ทั้งนี้โดยไมเกี่ยวของกับการเมือง

วิสัยทัศน

สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงภาครัฐใหมมี าตรฐานเทียบเทาสากล

พันธกิจ

(1) เปนศูนยกลางการพัฒนาความรูดานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยใหเปนมืออาชีพ
(2) บริหารจัดการงานของสมาคมฯและจัดโครงสรางสมาคมฯใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศและมีความ
เติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน
(3) มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(ดานทรัพยากรบุคคล)
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการบรรจุเปนสวนหนึ่งของพันธกิจขององคกรตางๆ ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมและภาครัฐ
(5) เปนตัวแทนดำเนินการ หรือเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานราชการ/สถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อดำเนินเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐานเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
(6) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนโดยรวมของสมาชิก และนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

หมวด 3 สมาช�กภาพ
ขอ 9. สมาชิกสมาคมฯมี 6 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ไดแกบุคคลใดๆที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรภาคธุรกิจหรือบุคลากรภาครัฐและหมายความรวมถึงบุคคลที่มี
ความตองการสมัครเปนสมาชิกและผูสนใจทั่วไป ซึ่งไดขอสมัครเขาเปนสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯไดพิจารณารับเขาเปน
สมาชิกอยางถูกตองตามขอบังคับของสมาคมฯแลว
(2) สมาชิกสถาบัน ไดแกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ซึ่งเปนองคกรธุรกิจหรือองคกรอื่นๆ ที่ถูกตองตาม
กฏหมายหรือสถาบันการศึกษาซึ่งไดขอสมัครเขาเปนสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯไดพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางถูกตอง
ตามขอบังคับของสมาคมฯแลว
(3) สมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก สมาคม ชมรม หรือกลุมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) สมาชิกองคกรอืน่ ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงคไมขดั หรือแยงกับวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ซึง่ ได
ขอสมัครเขาเปนสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯไดพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางถูกตองตามขอบังคับของสมาคมฯแลว
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(5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกบคุ คลผูท รงเกียรติคณ
ุ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผูม คี วามรอบรูใ นงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลหรือการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯพิจารณาแลว เห็นสมควรไดรับการยกยองสรรเสริญใหเปนที่
ปรากฎแกสังคมและไดเชิญเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ โดยไดรายงานใหที่ประชุมใหญทราบแลว
(6) สมาชิกสมทบ ไดแก ผูที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
สมาชิกสถาบันตาม (2) และสมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคลตาม (3) ตองแตงตั้งคณะบุคคลจำนวนไมเกินสองคน
เปนผูแทนและแจงในทะเบียนสมาคมฯ
คณะผูแ ทนของสมาชิกองคกรนักบริหารบุคคลหรือองคกรอืน่ ๆตาม (3) (4) ใหประกอบดวย นายกสมาคมฯประธานชมรม กลุม
หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นและกรรมการอีกหนึ่งคน รวมแลวไมเกินสองคน การแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะผูแทนตามวรรคกอน
ดังกลาวขางตน ใหกระทำเปนหนังสือถึงสมาคมฯและใหมีผลเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯแลว
ขอ 10. การสมัครเขาเปนสมาชิกนัน้ ใหผมู คี ณ
ุ สมบัตติ ามขอ 9 ยืน่ ใบสมัครพรอมคาสมัครและคาบำรุงประจำป เมือ่ คณะกรรมการ
สมาคมฯพิจารณาเห็นชอบใหรบั เขาเปนสมาชิก โดยยืน่ ใบสมัครพรอมคาสมัครและคาบำรุงประจำปตอ นายทะเบียน นายทะเบียนจะ
แจงผลการพิจารณาการรับเขาเปนสมาชิกใหผูสมัครเปนสมาชิกทราบ และกอนจะรับเขาเปนสมาชิก คณะกรรมการสมาคมฯอาจขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูสมัครได นายทะเบียนจะนำใบสมัครเสนอตอคณะกรรมการสมาคมฯเพื่อพิจารณารับเขาเปนสมาชิก
และเมือ่ คณะกรรมการสมาคมฯไดพจิ ารณาเห็นชอบใหรบั เขาเปนสมาชิกไดและเมือ่ ไดรบั ชำระคาสมัครและคาบำรุงประจำปครบถวน
แลว ใหนายทะเบียนสมาคมฯลงทะเบียนรับผูสมัครเปนสมาชิก นายทะเบียนสมาคมฯจะแจงผลการพิจารณาการรับเขาเปนสมาชิก
ขอคณะกรรมการสมาคมฯใหผูสมัครเปนสมาชิกทราบทั้งในกรณีที่รับและไมรับเขาเปนสมาชิก การพิจารณาและการตัดสินวาจะรับ
หรือไมรบั บุคคลหรือสถาบันใดเปนสมาชิก ถือเปนสิทธิเด็ดขาดของคณะกรรมการสมาคมฯ และกอนจะรับเขาเปนสมาชิก คณะกรรม
การสมาคมฯอาจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูสมัครได
ขอ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือไปยังคณะกรรมการสมาคมฯ การลาออกจะมีผลนับตัง้ แตวนั ทีห่ นังสือลาออกนัน้ ไปถึงสำนักงาน
ของสมาคมฯแลว
(3) คางชำระคาบำรุงประจำปติดตอกันเกินกวาหนึ่งปนับจากวันถึงกำหนดชำระ และนายทะเบียนสมาคมฯไดแจงใหทราบ
เปนหนังสือแลวไมนอยกวาสองครั้ง
(4) ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับและระเบียบของสมาคมฯ หรือกระทำตนเปนปฏิปก ษตอ สมาคมฯ หรือ ประพฤติตนเปนที่
เสือ่ มเสียแกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของคณะกรรมการสมาคมฯ เมือ่ ไดดำเนินการ
แลวใหรายงานใหที่ประชุมใหญทราบ
(5) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(6) เปนบุคคลลมละลายหรือเลิกกิจการ หรือลมละลาย ในกรณีเปนสมาชิกสถาบันหรือองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(7) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ตามคำสั่งของศาล
(8) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในขอ 9 วรรคสอง แหงขอบังคับนี้สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตองรับผิดชอบในคาบำรุง
และหนี้ตางๆ ที่คางชำระอยูในระหวางที่เปนสมาชิก

หมวด 4 สิทธ�และหนาที่ของสมาช�ก
ขอ 12. สมาชิกสามัญ สมาชิกสถาบัน หรือสมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือองคกรอื่นๆ ตาม ขอ 9 ในขอบังคับ
มีสิทธิดังตอไปนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ หรือในกรณีเปนสมาชิกสถาบัน หรือสมาชิกองคกรแตงตัง้ คณะผูแ ทนไมเกิน 2 คน เพือ่ เขารวมประชุมใหญ
(2) สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการฯ หรือรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการฯหรือรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่อื่นของสมาคมฯ
(3) เสนอความคิดเห็น รับรองขอเสนอ อภิปรายสนับสนุน หรือคัดคานตั้งขอซักถามเกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ
(4) ออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในเรื่องตางๆ สมาชิกหนึ่งรายลงไดหนึ่งเสียง
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(5) ขอใหสมาคมฯจัดประชุมใหญวิสามัญตามขอ 22 แหงขอบังคับนี้
(6) ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรือบัญชีของสมาคมฯ
(7) ไดรับความชวยเหลือและผลประโยชนหรือบริการที่สมาคมฯจัดขึ้น
(8) เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น
(9) ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ สมาชิกกิตติมศักดิ์ใหมีสิทธิตาม (1) (3) (6) (7) (8) และ (9)
(10) สมาชิกสมทบใหมีสิทธิตาม (1) (3) (6) (7) (8) (9) และรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการฯหรือรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่อื่นของ
สมาคมฯ
ขอ 13. สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติของที่ประชุมใหญของสมาคมฯ และมติของคณะกรรมการฯโดยเครงครัด
(2) เขารวมประชุมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น
(3) ชำระคาสมัครและคาบำรุงทุกปเพื่อรักษาสิทธิและสมาชิกภาพ
(4) ใหความรวมมือและชวยเหลือการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
(5) รักษาผลประโยชนของสมาคมฯ และไมกระทำตนเปนปฏิปกษ ตอสมาคมฯ
(6) แจงขอมูลตางๆ ตอนายทะเบียนหรือเลขาธิการ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับทีอ่ ยู คุณสมบัตขิ องสมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิก
และอื่นๆ
(7) สรางสรรคและธำรงรักษาไวซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ตลอดจนชื่อเสียงของสมาคมฯ ตามจรรยาบรรณของนักบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณของนักบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางเครงครัด

หมวด 5 คาสมัครเขาเปนสมาช�กและคาบำรุงประจำป
ขอ 14. คาสมัครเขาเปนสมาชิกและคาบำรุงประจำปของสมาคมฯ ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้
(1) คาสมัคร
ก. สมาชิกสามัญ
300 บาท
ข. สมาชิกสถาบัน 1,000 บาท
ค. สมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคล 1,500 บาท
ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองชำระคาสมัคร
จ. สมาชิกสมทบ
ไมตองชำระคาสมัคร
(2) คาบำรุงประจำป
ก. สมาชิกสามัญ ปละ 700 บาท หรือ ชำระครั้งเดียว 7,000 บาท
ข. สมาชิกสถาบัน ปละ 2,000 บาท หรือ ชำระครั้งเดียว 20,000 บาท
ค. สมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคล และสมาชิกองคกรอื่นๆ ปละ 2,000 บาท หรือ ชำระครั้งเดียว 20,000 บาท
ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองชำระคาบำรุง
จ. สมาชิกสมทบ
ปละ 500 บาท
ผูที่ไดรับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตร “การจัดการงานบุคคล” (PM) หรือ “การจัดการงานบุคคลชั้นสูง” (APM) ที่สมาคมฯ
จัดรวมกับกองฝกอบรมกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประสงคถา สมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสามัญจะไดรบั
ยกเวนคาสมัคร
ขอ 15. คาสมัครเขาเปนสมาชิกใหชำระพรอมกับการยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
คาบำรุงประจำปใหจัดเก็บตามปปฏิทินเปนหลักโดยใหมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ครบ 1 ปนับแตวันที่มีการสมัคร เชน หากสมัคร
ในวันที่ 1 มกราคมจะมีผลใหสมาชิกภาพสิน้ สุดในวันที่ 1 มกราคมในปถดั ไป หรือหากสมัครในวันที่ 1 กรกฏาคม จะมีผลใหสมาชิกภาพ
สิน้ สุดในวันที่ 1 กรกฏาคมในปถดั ไป ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสมาคมฯไมเห็นชอบใหรบั เขาเปนสมาชิก ใหคนื คาสมัครและเงินคาบำรุง
ประจำปแรกนี้ใหแกผูสมัคร
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สำหรับคาบำรุงประจำป สมาชิกทั้งใหมและเกาสามารถชำระไดตั้งแต 1 ปขึ้นไป (ตามปปฏิทิน โดยไมอนุญาตใหมีเศษ เชน
1 ป 2 ป 3 ป 4 ป และ 5 ป) โดยสมาคมฯอนุญาตใหสมาชิกสามารถสมัครไดสูงสุดไมเกิน 5 ปในการจายคาบำรุงในคราวเดียว โดย
ใหสมาชิกภาพมีผลสิ้นสุดในวันเดียวกันตามปปฏิทินในปถัดๆไป เชน หากสมัครในวันที่ 1 สิงหาคม แบบ 3 ป ตอเนื่อง สมาชิกภาพ
จะสิ้นสุดในวันที่ 1 สิงหาคมในอีก 3 ปถัดไป เปนตน
การชำระคาบำรุงประจำปใหสมาชิกสามารถขอชำระไดทุกชวงเวลาของป ทั้งนี้ยกเวนการชำระคาบำรุงประจำปครั้งแรก
ซึ่งจะตองชำระพรอมการยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
ขอ 16. สมาชิกภาพของผูสมัครจะยังไมมีผลสมบูรณ จนกวาจะไดชำระคาบำรุงประจำปครบถวนสมบูรณตามอัตราที่กำหนด
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯแลว
ขอ 17. สมาชิกทีค่ า งชำระคาบำรุง ไมมสี ทิ ธิตามขอ 12 แหงขอบังคับนี้ และจะไมไดรบั ผลประโยชนหรือบริการใดๆ จากสมาคม
จนกวาจะไดชำระคาบำรุงที่คางอยูนั้นครบถวนสมบูรณตามอัตราที่กำหนดแลว
ขอ 18. การชำระคาบำรุงประจำปใหชำระเปนเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน เช็คไปรษณีย หรือธนาณัติ หรือโดยวิธีอื่น เชน การจาย
ผานบัตรเครดิต การโอนเงินเขาบัญชีสมาคมฯ การโอนเงินในรูปแบบ Mobile Banking ตางๆ เปนตน

หมวด 6 ทะเบียนสมาช�กและทะเบียนคาบำรุง
ขอ 19. ทะเบียนสมาชิกอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ลำดับที่ การเขาเปนสมาชิก
(2) ชือ่ สมาชิก ในกรณีเปนสมาชิกสถาบันชือ่ ผูแ ทนสถาบัน ในกรณีเปนสมาชิกองคกรนักบริหารทรัพยากรบุคคลชือ่ นายกสมาคมฯ
หรือประธาน และกรรมการผูไดรับแตงตั้งเปนผูแทนในการเขาเปนสมาชิก
(3) ลำดับเลขทะเบียนประจำตัวสมาชิก
(4) วันเดือนปเกิดของสมาชิกหรือผูแทน
(5) สัญชาติของสมาชิกหรือผูแทน
(6) ที่อยูของสมาชิกหรือผูแทน
(7) หนาที่การงานของสมาชิกหรือผูแทน และตำแหนงในสถานประกอบกิจการหรือสมาคม ชมรม กลุม หรือองคกรสมาชิก
(8) ชื่อสถานประกอบกิจการหรือสมาคม ชมรมกลุมหรือองคกรสมาชิก
(9) ที่ตั้งสำนักงานของสมาชิก
(10) วันเดือนปที่กอตั้งหรือจดทะเบียน
(11) วันเดือนปที่เขาเปนสมาชิก
(12) วันเดือนปสิ้นสุดสมาชิกภาพ
(13) หมายเลขโทรศัพท, อีเมล ทั้งนี้อาจรวมถึงสื่อสังคม (Social Media) ประเภทตางๆ เชน Line, Twitter, Facebook
ที่สมาชิกสะดวกในการติดตอ หรืออาจเปนชองทางอื่นๆตามความเหมาะสมแลวแตกรณีได
ขอ 20. ทะเบียนคาบำรุงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ลำดับเลขทะเบียนประจำตัวสมาชิก
(2) ชื่อสมาชิก สถานประกอบกิจการ สมาคม ชมรม กลุมหรือองคกรสมาชิก
(3) คาสมัคร
(4) คาบำรุง
(5) ประเภทสมาชิก
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หมวด 7 การประชุมใหญ
ขอ 21. การประชุมใหญสามัญประจำปใหจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป กำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำปนั้น
ใหคณะกรรมการฯเปนผูกำหนด ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำปนั้นอยางนอยจะตองประกอบดวยระเบียบวาระตางๆ
ดังตอไปนี้
(1) รับรองระเบียบวาระการประชุม
(2) รับรองรายงานการประชุมใหญครั้งที่แลว
(3) เสนอรายงานประจำป
(4) เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชีเพื่อใหสมาชิกพิจารณารับรอง
(5) เลือกตั้งผูสอบบัญชี
(6) เสนอแผนงานโครงการและงบประมาณ รวมทั้งนโยบายการดำเนินงาน
(7) เลือกตั้งกรรมการตามวาระ
(8) เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ใหนายกสมาคมฯหรือเลขาธิการ ซึง่ นายกสมาคมฯมอบหมายเปนผูเ รียกประชุม โดยมีหนังสือแจงไปยังสมาชิก หรือ ปดประกาศ
ที่สำนักงาน หรือดวยวิธีการอื่นเพื่อใหสมาชิกทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 22. การประชุมใหญวสิ ามัญอาจจัดขึน้ ไดโดยคณะกรรมการสมาคมฯเปนผูเ รียกประชุมเมือ่ คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณา
เห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดตามขอ 9 (1) (2) และ (3) ทำหนังสือลงลายมือชื่อโดยระบุ
วัตถุประสงคและเหตุผลอยางชัดแจงในการรองขอใหคณะกรรมการสมาคมฯเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการ
อยางใดอยางหนึง่ เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค หรือเพือ่ ผลประโยชนของสมาคมฯและสมาชิกโดยสวนรวมใหคณะกรรมการฯเรียกประชุม
ใหญวิสามัญภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือระเบียบวิธีในการเรียกประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ใหใช
ระเบียบตามการประชุมใหญสามัญประจำปโดยอนุโลม
ขอ 23. การประชุมใหญตอ งมีสมาชิกไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดตามทะเบียนสมาชิก หรือมีสมาชิกผูม สี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวา 50 คน เขาประชุมจึงจะครบองคประชุม
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแลว หากสมาชิกยังมาไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไวขางตน ใหประธานแจงขยายกำหนดเวลา
เริม่ ประชุมออกไปไดอกี ไมเกินสองชัว่ โมงใหสมาชิกในทีป่ ระชุมทราบ หากพนกำหนดเวลาทีไ่ ดขยายแลวแตองคประชุมยังไมครบตาม
ที่กำหนดอีก ใหเลื่อนการประชุมออกไปภายใน 14 วันนับจากวันที่ไมอาจประชุมได และในการประชุมครั้งใหมนี้ไมวาสมาชิกจะมา
ประชุมเปนจำนวนเทาใดก็ใหถือวาเปนการครบองคประชุม
ขอ 24. สมาชิกอาจเสนอใหบรรจุญัตติหรือเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระการประชุมได โดยทำหนังสือเสนอตอนายกสมาคมฯหรือ
เลขาธิการซึ่งนายกสมาคมฯมอบหมายภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสมาคมฯกำหนดไวกอนการประชุมใหญ
ญัตติหรือเรือ่ งทีเ่ สนอใหบรรจุในระเบียบวาระการประชุมดังกลาวในวรรคหนึง่ จะตองมีสมาชิกลงลายมือชือ่ สนับสนุนในหนังสือ
เสนอญัตติไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
ญัตติหรือเรื่องที่เสนอในระหวางการประชุม ที่ประชุมจะพิจารณาไดจะตองมีสมาชิกสนับสนุนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ 25. การออกเสียงลงมติใดๆ ในทีป่ ระชุมใหญใหถอื คะแนนเสียงขางมากของสมาชิกผูม สี ทิ ธิ โดยสมาชิกหนึง่ รายไมวา จะสง
ผูแ ทนเขาประชุมกีค่ นก็ตาม มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงไดหนึง่ เสียง ถามติในเรือ่ งใดมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่ เปนเสียงชีข้ าด ยกเวนมติในเรือ่ งการแกไขขอบังคับจะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก สมาชิกเกินกวาสองในสามของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มาประชุม
ขอ 26. การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ขอมติทป่ี ระชุมใหญนน้ั อาจกระทำไดโดยการลงคะแนนเสียงโดยเปดเผยหรือการลงคะแนน
ลับทั้งนี้ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม ยกเวนการลงมติในเรื่องตอไปนี้ตองกระทำโดยการลงคะแนนลับเทานั้น
(1) การเลือกตั้งกรรมการฯ
(2) เรื่องอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควร
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ขอ 27. กิจการดังตอไปนี้ จะกระทำไดกแ็ ตโดยมติทป่ี ระชุมใหญเทานัน้
(1) การเลือกตัง้ กรรมการฯ
(2) การลงมติไมไววางใจกรรมการฯและการรับทราบการลาออกของกรรมการฯทัง้ คณะ
(3) การรับรองงบดุลรายงานการสอบบัญชี รายงานประจำป
(4) การเลือกตัง้ ผูส อบบัญชี
(5) การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ
(6) การเลิกสมาคมฯ และการแตงตัง้ ผูช ำระบัญชี
(7) การโอนทรัพยสนิ เมือ่ เลิกสมาคมฯ
(8) การดำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงสวนไดเสียของสมาชิกเปนสวนรวม
(9) การจัดสรรเงิน หรือทรัพยสนิ เพือ่ สวัสดิการ หรือเพือ่ สาธารณประโยชน

หมวด 8 คณะกรรมการและการบร�หาร
ขอ 28. คณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบดวยกรรมการฯทีม่ าจากการเลือกตัง้ ไมนอ ยกวา 15 คน แตไมเกิน 25 คน จำนวน
กรรมการฯที่มาจากการเลือกตั้งในแตละสมัยจะเปนเทาใดนั้น ใหที่ประชุมใหญเปนผูพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการฯแตละคณะ
กอนทำการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
ขอ 29. กรรมการฯตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสมาชิกหรือเปนผูแทนของสมาชิกตามขอ 9 แหงขอบังคับนี้ ทั้งนี้ยกเวนสมาชิกตามขอ 9(4) หรือ (5)(13)
(2) มีสัญชาติไทย
ขอ 30. คณะกรรมการสมาคมฯอยูในตำแหนงคราวละ 2 ป กรรมการฯผูไดรับเลือกตั้งใหเปนนายกสมาคมฯจะดำรงตำแหนง
ติดตอกันเกินกวาสองสมัยไมได หากกรรมการฯคนใดพนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสมาคมฯจัดใหมีการเลือกตั้ง
ซอมหรือแตงตั้งผูไดรับคะแนนรองจากการเลือกตั้งขึ้นเปนกรรมการฯแทนในตำแหนงที่วางเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการฯซึ่ง
ตนแทนภายในกำหนดเวลา 60 วันนับแตวนั ทีก่ รรมการฯนัน้ พนจากตำแหนง เวนแตวาระของการเปนกรรมการฯจะเหลือไมถงึ 180 วัน
ขอ 31. นอกจากกรรมการฯจะพนจากตำแหนงตามวาระตามขอ 30 แลว ใหกรรมการฯพนจากตำแหนงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอนายกสมาคมฯหรือผูท ำการแทนและการลาออกนัน้ จะมีผลนับแตวนั ทีห่ นังสือนัน้ ไปถึงนายก
สมาคมฯหรือผูทำการแทน และใหนายกสมาคมฯหรือผูทำการแทนแจงการลาออกของกรรมการฯในการประชุมคราวตอไป
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 29 แหงขอบังคับนี้
(4) เปนบุคคลไรความสามารถตามคำสั่งของศาล
(5) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
(6) ที่ประชุมใหญมีมติไมไววางใจ
(7) ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับหรือมติใดๆ ของทีป่ ระชุมใหญ อันชอบดวยกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอสมาคมฯ และคณะกรรมการฯจำนวนสองในสาม มีมติใหงดปฏิบัติหนาที่ และที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(8) ไมเขารวมประชุมคณะกรรมการฯเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอ 32. ใหกรรมการสมาคมฯพนจากตำแหนงทั้งคณะในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรรมการฯพนจากตำแหนงตามขอ 31 เกินกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการฯทัง้ หมด ตามทีก่ ำหนดขึน้ ในการเลือกตัง้ แตละสมัย
(2) ที่ประชุมใหญมีมติไมไววางใจกรรมการฯทั้งคณะ
ขอ 33. เมือ่ กรรมการฯพนจากตำแหนงทัง้ คณะ ใหคณะกรรมการฯทีพ่ น จากตำแหนงจัดใหมกี ารประชุมใหญเพือ่ เลือกตัง้ คณะ
กรรมการฯชุดใหมจากที่ประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบวาระหรือวันที่พนจากตำแหนงทั้งคณะแลวแตกรณี และใหมอบหมาย
อำนาจหนาทีแ่ ละกิจการทัง้ ปวงของสมาคมฯใหคณะกรรมการฯชุดใหมรบั มอบไปดำเนินการ ภายใน 15 วันนับแตวนั ทีม่ กี ารเลือกตัง้
คณะกรรมการฯทีพ่ น จากตำแหนงตองอยูใ นตำแหนงเพือ่ ดำเนินงานตอไป จนกวาคณะกรรมการฯชุดใหมจะเขารับหนาทีเ่ รียบรอยแลว
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ขอ 34. คณะกรรมการฯเปนผูดำเนินกิจการของสมาคมฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของขอบังคับนี้ และมติของที่ประชุมใหญ
และเปนผูแ ทนสมาคมฯในกิจกรรมอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก เพือ่ การนีค้ ณะกรรมการฯจะมอบหมายใหกรรมการฯคนหนึง่ หรือหลายคน
ทำการแทนก็ไดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือและประทับตราสมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯเปนผูลงนาม เวนแตคณะกรรมการฯจะมีมติ
มอบหมายใหกรรมการฯคนใดคนหนึ่งลงนามแทนนายกสมาคมฯเฉพาะกรณี
ขอ 35. ใหคณะกรรมการฯซึง่ ไดรบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญเลือกกรรมการฯดวยกัน เพือ่ ดำรงตำแหนงนายกสมาคมฯ อุปนายก
สมาคมฯ เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหนงอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ใหนายกสมาคมฯเลือกผูทรงคุณวุฒิและแตงตั้งเปนกรรมการฯเพิ่มเติมจำนวนไมเกิน 10 คน เพื่อบริหารงานสมาคมฯ
ขอ 36. คณะกรรมการฯมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณารับสมาชิก
(2) เรียกหรือเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบำรุงตามอัตราที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
(3) จัดประชุมใหญหรือเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตามที่คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นสมควร
(4) จัดทำและเสนอรายงานประจำป รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินตอที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนคณะที่ปรึกษา เพื่อใหคำปรึกษาแนะนำแกคณะกรรมการฯ
(6) พิจารณาแตงตั้งหรือยกเลิกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
(7) พิจารณาจาง เลิกจาง แตงตั้ง ถอดถอน หรือมอบหมายอำนาจหนาที่แกเจาหนาที่ของสมาคมฯ ตามที่เห็นสมควรรวมทั้ง
การพิจารณากำหนดตำแหนง คาตอบแทน ตลอดจนผลประโยชนอื่น ใหและพิจารณาโทษหรือความดี ความชอบแก
เจาหนาที่
(8) กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการดำเนินงานใดๆ ที่จำเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานของสมาคมฯ
(9) พิจารณาตัดสินปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทัง้ การตีความขอบังคับหรือขอกำหนดอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ในการดำเนินงานของสมาคมฯ
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฯ โดยนำเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(11) จัดใหมีบริการใหคำปรึกษาเพื่อแกไขปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน
(12) จัดใหมีบริการดานการศึกษา การสำรวจ วิจัยและบริการทางวิชาการตางๆ ภายใตขอบเขตของวัตถุประสงคของสมาคมฯ
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
(13) จัดใหมบี ริการเกีย่ วกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสนิ เพือ่ เปนสวัสดิการแกสมาชิกหรือ สาธารณประโยชนตามมติทป่ี ระชุมใหญ
(14) จัดใหมีบริการสารสนเทศ เพื่อใหสมาชิกติดตอเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(15) ดำเนินการอื่นๆ อันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ 37. ใหกรรมการฯผูไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงตามขอ 35 แหงขอบังคับนี้มีอำนาจหนาที่อยางนอยดังตอไปนี้
(1) นายกสมาคมฯ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) เปนผูนำในการกำหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธ และงบประมาณของสมาคมฯ
2) ควบคุมการบริหารงานทั่วไป และดูแลเจาหนาที่ทุกฝายใหปฏิบัติตามขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ
3) เปนประธานการประชุมใหญและการประชุมกรรมการฯรวมทั้งกิจกรรมของสมาคมฯ
4) เปนตัวแทนสำหรับภารกิจตางๆ กับองคกรภายนอก ในนามของสมาคมฯ
5) ดำเนินการสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายพันธมิตร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
(2) เลขาธิการสมาคมฯ มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) บริหารงานของสมาคมฯ ตามระเบียบขอบังคับ
2) จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ
3) ควบคุมการจัดทำรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมฯเสนอตอนายกสมาคมฯเพื่อแถลงตอที่ประชุมใหญ
และแจงใหสมาชิกทราบ
4) ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานดานเอกสาร หนังสือ และประกาศของสมาคมฯ
5) ใหคำปรึกษาเรื่องแกไขระเบียบขอบังคับ
6) ใหคำปรึกษาเรื่องการปรับโครงสรางองคการ
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7) ใหคำปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสมาคมฯรวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน
8) ใหคำปรึกษาดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติ
9) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสมาคมฯ หรือ เมื่อนายกสมาคมฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และลงนามเอกสารตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) อุปนายกสมาคมฯ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
ก) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสมาคมฯ และ/หรือ ลงนามเอกสาร ตามที่ไดรับมอบหมาย
ข) วางแผนกลยุทธ ใหคำปรึกษา และกำกับการดำเนินงาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนด
3.1 อุปนายกดานการวางแผนกลยุทธ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดำเนินการรวมกับกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการวางแผนกลยุทธของสมาคมฯ
2) ใหคำแนะนำองคความรู และบริการใหมๆ เพือ่ ตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงของความตองการของธุรกิจ ควบคูก บั การ
ตอบสนองตอความตองการของนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3) วางแผนกลยุทธ CRM รองรับการสรางสัมพันธ การใหบริการ และสราง/ขยายฐานลูกคา
4) กำหนดกลยุทธดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานของสมาคมฯ
5) ใหคำปรึกษาการกำหนดบทบาทและภารกิจของสมาคมฯ ที่มีตอสังคม
3.2 อุปนายกดานพัฒนาวิชาการและสงเสริมวิชาชีพ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) กำหนดแนวทาง และใหคำปรึกษาสมาคมฯ ในการพัฒนางานวิชาการ ในดานตางๆ เชน
- งาน Public Trainings
- งาน In-House Trainings
- งาน Knowledge Sharing เชน Thailand HR CoP KM Website ฯลฯ
- งานวิจัย (HR Research) งานสำรวจขอมูล
- งานเผยแพรองคความรู (วารสารคน จุลสาร HR ฯลฯ)
- งานสัมมนา Conference ฯลฯ
- งาน Special Events อื่นๆ เชน Thailand HR Day Thailand HR Forum HR International Conf. งานเสวนาตางๆ
2) กำหนดแผนดำเนินงานและกำกับดูแลงานดานการรับรองวิชาชีพนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล HR Certiﬁcation และ
HR Professional Accreditation
3.3 อุปนายกดานรัฐกิจและวิเทศสัมพันธ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคำปรึกษาเรือ่ ง Protocol และการประสานงานกับหนวยงานอืน่ เปนตัวแทนเขารวมประชุมกับภาครัฐในเรือ่ งนโยบาย
ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและตอวิชาชีพ
2) เปนที่ปรึกษาและประสานสัมพันธภาครัฐ เรื่องกฎหมายหรือกฏเกณฑตางๆที่เปนประโยชน กับวิชาชีพ HR
3) กำหนดแผนการดำเนินงานดานความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ และบทบาทของ PMAT ใน ASEAN
4) เปนตัวแทนเขารวมประชุม / นำเสนองาน ในตางประเทศ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5) ใหคำปรึกษางานที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับตางประเทศ
6) ทำหนาที่ประสานงาน และตอนรับแขก Executive จากตางประเทศ
3.4 อุปนายกดานสมาชิกสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม
1) กำหนดกลยุทธและกิจกรรมสรางและขยายฐานสมาชิกของสมาคมฯ
2) ใหคำปรึกษาและรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก
3) กำหนดแผนสรางเครือขายพันธมิตรดานงานบุคคล อาทิ ชมรมนักบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย ก.พ. กพร. องคกรใน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถาบันตางๆ
4) ใหคำปรึกษาดานการประชาสัมพันธ สื่อสารองคกร
5) ปรับปรุงและบริหาร Social Media ใหทนั สมัย มีประสิทธิภาพ เขาถึง และใหประโยชนกบั กลุม เปาหมาย เชน Job Market
HR Knowledge Library รวม HR Regulation เปนตน
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(4) นายทะเบียน มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) กำหนดกลยุทธการบริหารฐานขอมูลสมาชิกใหเปนประโยชน เชน การใช Big data ชวยเรื่อง CRM
2) ควบคุมดูแล การรับสมัคร และจัดทำทะเบียนสมาชิก
3) ควบคุม ดูแลการจัดทำทะเบียนและลงนามเก็บคาบำรุงสมาชิก
(5) เหรัญญิก มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณประจำป
2) กำหนดกลยุทธการหารายไดจากเงินฝาก และแนวทางการบริหาร รายรับ รายจาย ใหมปี ระสิทธิภาพเกิดประโยชนสงู สุด
3) ควบคุมการจัดทำรายรับ รายจาย และรักษาเงิน ตลอดจนการจัดทำและควบคุมบัญชีการจายเงินของสมาคมฯ
4) ใหคำปรึกษาจัดเตรียมรายงานแถลงฐานะทางการเงิน เสนอตอคณะกรรมการฯ และที่ประชุมใหญ
5) ดูแลและใหคำปรึกษา การจัดทำบัญชีรายจาย บัญชีทรัพยสิน ลูกหนี้ เจาหนี้ของสมาคมฯ
6) ลงนามเอกสารดานการเงิน ตามที่กำหนดในระเบียบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(6) คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคำปรึกษา และรวมผลักดันการบริหารงานตามแผนกลยุทธ (Strategic Focus) ของสมาคมฯ
2) สนับสนุนและรับมอบหมายดำเนินงานในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและกิจกรรมของสมาคมฯ
3) สรางเครือขายและประสานความสัมพันธกับบุคคลและองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดำเนินกิจกรรมของ
สมาคมฯ
4) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสมาคมฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 38. หามมิใหคณะกรรมการสมาคมฯและกรรมการฯผูกระทำการแทนสมาคมฯเรียกหรือรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นเพื่อกระทำการ ไมกระทำการหรือประวิงการกระทำอันขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมฯ ซึ่งอาจเปนคุณ
หรือโทษแกสมาชิก บุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ
ขอ 39. กรรมการสมาคมฯผูใดกอใหเกิดภาระหนี้สินแกสมาคมฯโดยไมชอบ ดวยขอบังคับหรือมติของที่ประชุมกรรมการฯหรือ
ที่ประชุมใหญกรรมการฯผูนั้นจะตองรับผิดชอบในหนี้สินนั้นเปนการสวนตัว
ขอ 40. ใหคณะกรรมการฯจัดการประชุมสามัญอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯเปนผูกำหนดวันเวลาและสถานที่
ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม การประชุมวิสามัญใหกระทำไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) นายกสมาคมฯพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมวิสามัญ
(2) กรรมการฯไมนอ ยกวาหนึง่ ในสีข่ องคณะกรรมการฯ ลงลายมือชือ่ ทำหนังสือเสนอนายกสมาคมฯใหเรียกประชุมวิสามัญ
ขอ 41. การเรียกประชุมคณะกรรมการฯตองทำเปนหนังสือ ระบุวัน เวลาและสถานที่ และระเบียบวาระการประชุม แจงให
กรรมการฯทุกคนทราบกอนวันประชุมอยางนอย 5 วัน เวนแตจะไดมีการนัดหมายในที่ประชุมใหกรรมการฯทุกคนไดทราบลวงหนา
แลวหรือมีความจำเปนตองเรียกประชุมดวนก็ใหใชวิธีอื่นได
ขอ 42. การประชุมคณะกรรมการฯตองมีกรรมการฯเขาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการฯทั้งหมด จึงจะถือวา
ครบองคประชุมกรรมการฯทุกคนที่เขาประชุมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการฯคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน
เสียงชี้ขาดการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยวิธีเปดเผยหรือลับก็ได แลวแตมติของที่ประชุมจะเห็นสมควรตามแตกรณี

หมวด 9 คณะที่ปร�กษา คณะกรรมการบร�หาร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ขอ 43. คณะกรรมการสมาคมฯอาจแตงตั้งที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษาแนะนำคณะ
กรรมการฯได ไมเกิน 15 คน
ขอ 44. นายกสมาคมฯอาจแตงตัง้ กรรมการฯทีม่ าจากการเลือกตัง้ ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ า งๆ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในขอ 36 แหงขอบังคับ
นี้ รวมทั้งหนาที่อื่นตามที่ นายกสมาคมฯเห็นสมควร ทั้งนี้จะตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมฯตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
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คณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูท ไ่ี ดรบั การเลือกตัง้ ตามทีก่ ำหนดไวในขอ 35 แหงขอบังคับนี้ จำนวนไมเกิน 15 คน และกรรมการฯ
ที่มาจากการแตงตั้งอีกไมเกิน 10 คน
คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคำปรึกษา และมีสวนรวมในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ (Strategic Focus) ของสมาคมฯ
2) สนับสนุนและรับมอบหมายดำเนินงานในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและกิจกรรมของสมาคมฯ
3) สรางเครือขายและประสานความสัมพันธกบั บุคคลและองคกรตางๆ เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
4) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสมาคมฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 45. คณะกรรมการสมาคมฯอาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายไดตามที่
คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 46. ทีป่ รึกษา คณะกรรมการบริหารฯ ผูท ำหนาทีช่ ว ยบริหารงานสมาคมฯตามขอ 35 วรรคสอง คณะอนุกรรมการและคณะ
ทำงานอยูในวาระไดตามวาระของคณะกรรมการฯ ชุดปจจุบัน
ขอ 47. ใหนำบทบัญญัติในหมวด 8 แหงขอบังคับนี้มาใชบังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลมหมวด 10 การเงินและ
ทรัพยสิน

หมวด 10 การเง�นและทรัพยสิน
ขอ 48. รายไดของสมาคมฯไดมาจาก
(1) คาสมัครเขาเปนสมาชิก
(2) คาบำรุงประจำป
(3) การบริจาคโดยไมมีเงื่อนไข
(4) การดำเนินกิจการของสมาคมฯ ซึ่งไมขัดตอวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
(5) รายไดอื่นๆ ที่ไมขัดตอวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้ และไมขัดตอกฎหมาย
ขอ 49. รายจายของสมาคมฯจะจายจากรายไดโดยคณะกรรมการฯเปนผูรับผิดชอบ และการใชจายจะทำไดแตเพียงเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้เทานั้น
(1) คาใชจายเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่นๆ สำหรับเจาหนาที่หรือลูกจางของสมาคมฯ
(2) คาใชจา ยในการเดินทาง คาทีพ่ กั และอาหารเทาทีจ่ ำเปน เนือ่ งจากการทีผ่ แู ทนสมาคมฯไปประชุมหรือหารือในนามสมาคมฯ
เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เปนประโยชนแกสมาชิกโดยตรง หรือเพื่อความรวมมือกับสถาบันหรือ องคการอื่นในเรื่องดังกลาว
(3) คาใชจา ยเพือ่ เปนคาธรรมเนียม หรือคาบำรุงสมาชิกในการเขารวมกับสถาบันหรือองคการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหการดำเนินงาน
ของสมาคมฯบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
(4) คาใชจายในการบริหารงานของสมาคมฯ รวมทั้งคาตรวจสอบบัญชี
(5) คาใชจายตามที่สมาคมฯไดมีกำหนดไวในขอบังคับนี้ และไดมีการกำหนดระเบียบวิธีการจายเงินไวแลว
(6) คาใชจา ยเพือ่ การอืน่ อันกอประโยชนแกสมาคมฯและสมาชิกโดยไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญแลว ทัง้ นีว้ ตั ถุประสงค
ในการจายเงินจะตองไมขดั ตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ 50. คณะกรรมการฯจะสัง่ จายเงินไดไมเกินครัง้ ละสองแสนบาท เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบโดยมติทป่ี ระชุมใหญไวกอ นแลว
ขอ 51. เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสำรองจายของสมาคมฯไวไดไมเกิน หนึง่ หมืน่ บาท นอกจากนัน้ ตองนำฝากธนาคารหรือบริษทั
เงินทุนและหลักทรัพย ซึ่งมีธนาคารเปนผูถือหุนหรือควบคุมการบริหารงานโดยฝากในนามของสมาคมฯในกรณีที่มีความจำเปนตอง
ถือเงินสำรองจายมากกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหเหรัญญิกขออนุมัติจากคณะกรรมการฯเปนคราวๆ ไป
ขอ 52. การจายเงิน ใหเหรัญญิกเปนผูจายตามหลักฐานการขอเบิกจายเปนหนังสือโดยใหบุคคลตอไปนี้เปนผูลงนามรวมกัน
(1) นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯในกรณีที่นายกสมาคมฯไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(2) กรรมการฯผูม อี ำนาจทีไ่ ดรบั มอบหมายจากนายกสมาคมฯอืน่ ทีค่ ณะกรรมการฯมอบหมายอีกคนหนึง่ ในกรณีทก่ี รรมการฯ
ดังกลาวไมอยู ใหคณะกรรมการฯแตงตั้งกรรมการฯอื่นเปนผูมีอำนาจลงนามดวยก็ได
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การสั่งจายเงินเกินกวาหาหมื่นบาทจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯกอนจึงจะจายได
การสั่งจายเงินหรือเบิกเงินจากธนาคาร ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีอำนาจลงลายมือชื่อรวมกัน
(1) นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ หรือเลขาธิการ ในกรณีที่นายกสมาคมฯไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(2) เลขาธิการ ในกรณีทเ่ี ลขาธิการไมอยู ใหคณะกรรมการฯแตงตัง้ กรรมการฯอืน่ เปนผูม อี ำนาจลงลายมือชือ่ เบิกจายเงินดวยก็ได
ขอ 53. เงินทุนของสมาคมฯนอกเหนือจากการนำฝากธนาคารหรือบริษทั เงินทุนและหลักทรัพยในนามของสมาคมฯแลว คณะ
กรรมการฯอาจพิจารณานำไปลงทุนเพื่อหาดอกผลหรือลงทุนเพื่อถือพันธบัตรหลักทรัพยหรือทรัพยสินใดๆก็ได ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญเสียกอน
ขอ 54. คณะกรรมการฯอาจทำการเชา หรือเชาซื้อ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินและสิทธิหรือเอกสิทธิใดๆ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมฯตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สมาคมฯ
ขอ 55. ปการเงินและบัญชีของสมาคมฯใหเริ่มตนจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป สมาคมฯ
จะตองจัดทำงบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบ 12 เดือน งบดุลตองมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพยและหนี้สินของสมาคมฯ กับทั้ง
บัญชีรายรับรายจาย งบดุลตองทำใหแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนำเสนอขอรับรองตอที่ประชุมใหญภายใน 90
วันนับแตวันสิ้นปการบัญชี
ขอ 56. ผูส อบบัญชีซง่ึ ไดรบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ จะตองไมเปนกรรมการของสมาคมฯ และมีหนาทีต่ รวจสอบบัญชี หลักฐาน
การรับจายเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ และเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญ
ขอ 57. ในกรณีที่คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณาเห็นสมควรใหมีผูตรวจสอบบัญชีภายใน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน
ก็ใหทำไดโดยแตงตั้งจากสมาชิกจำนวนไมเกินสองคน

หมวด 11 การเลิกสมาคม
ขอ 58. การเลิกสมาคมฯจะกระทำไดก็แตโดยมติที่ประชุมใหญเทานั้น และจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกสมาคมฯตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯดำเนินกิจการตอไปเพียงเทาที่จำเปนเพื่อการชำระ
บัญชีเทานัน้ เมือ่ ชำระบัญชีแลว ถามีทรัพยสนิ เหลือเทาใด ผูช ำระบัญชีจะไมแบงใหสมาชิก แตใหโอนทรัพยสนิ ทีเ่ หลือใหองคการทีเ่ ปน
นิติบุคคลที่ไมแสวงหากำไร หรือแลวแตมติของ ที่ประชุมใหญจะกำหนด

หมวด 12 บทเฉพาะกาล
ขอ 59. ใหกรรมการฯที่ดำรงตำแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ อยูในตำแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯคราวตอไป ทั้งนี้ตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศใชขอบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลงขือ่

(นายณัฐวุฒิ พงศสริ )ิ
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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นพัฒนาวิชาชีพ
^ สถาบั
ทรัพยากรบุคคล

Institute of HR
Professional Development
(IHPD)

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ชื่อภาษาอังกฤษวา Institute of HR Professional Development ชื่อยอ “IHPD” กอตั้ง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 (เดิมชื่อ สถาบันการจัดการงานบุคคล : Institute of Personal Management : IPM) เปนสวนหนึ่งของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ที่ดำเนินงานภายใตการบริหารของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมฯ ในดานวิชาการอันจะชวยวางรากฐานดานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้สถาบันฯ ไดรับการ
สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรจากสมาคมฯ
1. เครื่องหมายของสถาบันฯ

IHPD

2. ผังโครงสรางของสถาบันฯ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
(Board of IHPD)
ประธานสถาบัน
เลขาธิการสถาบันฯ
Research & Journal

Review Consulting Standards & Services
& Assessment Center

Recognition & Awards
(PMAT HR Awards, HR Innovation Award)

Relationships with International
Associations

Review & Assess HR System

Regulatory Governance

3. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีจำนวนไมเกิน 11 คนประกอบดวย
- นายกฯ และอุปนายกฯ ปจจุบันของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
3 คน
- ประธานสถาบัน HRCI
1 คน
- อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
3 คน
- ผูทรงคุณวุฒิ
4 คน
หมายเหตุ : การประชุมหากจะครบองคคณะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสถาบันฯ
4. คุณสมบัติของกรรมการสถาบันฯ
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
2. ไมเปนผูตองคำพิพากษาใหจำคุก เวนแตจะไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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5. การพนตำแหนงของกรรมการสถาบันฯ
1. ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับ 4.1 และ 4.2
2. ถึงคราวออกตามวาระ
3. ลาออก
4. ถึงแกกรรม
5. เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการสถาบันมีมติใหออก โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ชุดปจจุบัน
1. นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาสถาบันฯ
2. นายวรพงษ รวิรัฐ
ประธานคณะกรรมการฯ
3. นายประกิต วิริโยทัย
กรรมการฯ
4. นางมาริสา เชาวพฤฒิพงศ
กรรมการฯ
5. นางเนาวรัตน บำรุงจิตต
กรรมการฯ
6. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
กรรมการฯ
7. คุณสุภาพร จันทรจำเริญ
กรรมการฯ
8. ดร.บวรนันท ทองกัลยา
กรรมการฯ
9. นายบุญเกียรติ เมธีทัศนีย
กรรมการฯ
10. นายวิโรจน สิริจันทานนท
กรรมการฯ
11. ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข
เลขาธิการฯ
กรรมการสถาบันฯ อยูในตำแหนงคราวละ 3 ป

โครงสรางการบร�หารและแบงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการบร�หาร
สถาบันพัฒนาว�ชาช�พทรัพยากรบุคคล
(Institute of HR Professional Development) 2560-2562
คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
(Board of IHPD)
ประธานสถาบันฯ
คุณวรพงษ รวิรัฐ
เลขาธิการสถาบันฯ
(ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข)
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Research & Journal
(ประธานคณะ : ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข)

Review Consulting Standards & Services
& Assessment Center
(ประธานคณะ : คุณสุภาพร จันทรจำเริญ)

Recognition & Awards
(PMAT HR Awards, HR Innovation Award)
(ประธานคณะ : คุณวรพงษ, คุณจรูญศักดิ์)

Relationships with International Associations
(ประธานคณะ : คุณเนาวรัตน บำรุงจิตต)

Review & Assess HR System
(ประธานคณะ : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร)

Regulatory Governance
(ประธานคณะ : คุณวิโรจน สิริจันทานนท)
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ตำแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารสถาบันฯ
ช�่อตำแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบ

ประธานสถาบันฯ

• รวมกับคณะกรรมการสถาบันฯ กำหนดแผนกลยุทธ แนวทางการดำเนินงาน และการบริหาร
โครงการของสถาบันฯ
• กำกับดูแลบริหารงานทั่วไป ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ
• เปนตัวแทนเขารวมแถลงผลงานในการประชุมใหญของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
• เปนตัวแทนสำหรับภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรภายนอก ในนามของสถาบัน ฯ
• ผลักดันการสรางเครือขายพันธมิตร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

เลขาธ�การสถาบันฯ

• บริหารงานของสถาบันฯ ตามระเบียบขอบังคับ และตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานสถาบันฯ
• จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง หรือมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
• จัดทำรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสถาบันฯเพื่อแถลงตอที่ประชุมใหญและแจง
ใหสมาชิกทราบ
• ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานดานเอกสาร หนังสือ และประกาศของสถาบันฯ
• ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนประธานฯ หรือ เมือ่ ประธานสถาบันฯ ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด และลงนามเอกสาร
ตามที่ไดรับมอบหมาย

Research & Journal

• สงเสริมและยกระดับงานวิจัยที่เกี่ยวของงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Research)
• จัดทำวารสารทางวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal)
1. ดานงานวิจัยการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Research)
• ศึกษาคนควา จัดระบบ รวบรวมและเผยแพรงานวิจัยดาน HR ใหแกผูปฏิบัติงานในวิชาชีพ
• สนันสนุนบุคลากรในวิชาชีพ HR ใหเขาไปมีบทบาทในแวดวงการศึกษาและทำงานวิจยั เกีย่ วกับ HR
• สงเสริม สนับสนุน และมีสว นรวมในการนำเสนอประเด็นปญหาในงานวิจยั และการทำวิจยั ดาน HR
• เปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ หรือทีป่ รึกษาในฐานะผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอกใหกบั นักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก ดานทรัพยากรบุคคล
• เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ดานทรัพยากรบุคคล
2. ดานวารสารวิชาการงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal)
• แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย (Editorial Board)
• มีสวนรวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ในการจัดทำ Call for Paper สำหรับงาน
สัมมนาทางวิชาการ
• รวบรวมงานวิชาการ ใหกรรมการพิจารณาสำหรับบทความที่จะตีพิมพ (Peer Review)
• ผลักดันวารสารวิชาการดานงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal) เขาสูฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ (ACI)
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หนาที่ความรับผิดชอบ

• สงเสริมสถานภาพผูป ระกอบวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย ใหเปนทีย่ อมรับของคนในวิชาชีพ ตลอดจน
Recognitions &
ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)
Awards (PMAT HR
Awards, Thailand HR • กำกับการดำเนินงานพิจารณาตัดสินโครงการสงเสริมสถานภาพผูป ระกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
Innovation Award)
บุคคล หรือ PMAT HR Awards (นักบริหารทรัพยากรบุคคลผูทรงคุณคา นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดีเดน และนักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเดน)
• รับรองผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (Thailand HR Innovation Award)
1. โครงการสรรหาและคัดเลือก นักบริหารทรัพยากรบุคคลผูทรงคุณคา นักบริหารทรัพยากร
บุคคลดีเดน และนักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเดน (PMAT HR Awards)
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมสถานภาพผูประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
• กำหนดกิจกรรม หลักเกณฑและวิธีดำเนินตามโครงการ
• กำหนดประเภทรางวัล คุณสมบัตผิ ไู ดรบั การพิจารณา วิธกี ารสรรหาคัดเลือกและประกาศเกียรติคณ
ุ
ผูที่ไดรับเลือก
• สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสินฯ PMAT HR Awards
• พิจารณารับรองและเสนอชื่อ และประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล PMAT HR Awards ในวัน
นักบริหารทรัพยากรบุคคลแหงประเทศไทย (Thailand HR Day)
2. โครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Innovation Award)
• รับรองผลการพิจารณาตัดสินของคณะทำงานโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัล Thailand HR Innovation Award ในวันนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแหงประเทศไทย (Thailand HR Day)
Review and Assess
HR System

• พัฒนาเครือ่ งมือการประเมินระบบงาน HR เพือ่ นำเสนอผลใหกบั บุคลากรในวิชาชีพ HR ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบงานใหเกิดความสอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธขององคการ
• จัดทำฐานขอมูล อันเปนผลจากการประเมินระบบงาน HR เพื่อสงตอใหงานดานวิจัย และการบริการ
ฝกอบรมพัฒนา
• เครื่องมือการประเมินระบบงาน HR เปนการประเมิน On Line ที่ครอบคลุมระบบงาน HR
อันประกอบดวย
- โครงสรางงาน HR
- ระบบและกระบวนการดำเนินงาน HR
- คุณสมบัติ บุคลากรที่มีสวนสำคัญตอความสำเร็จในงาน HR เชน
ผูปฏิบัติงาน HR
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
และผูบริหารระดับตน
• วัตถุประสงค :- เพือ่ มัน่ ใจวาระบบงาน HR ไดมาตรฐานและสามารถสงเสริมความสำเร็จขององคการ
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หนาที่ความรับผิดชอบ

• กำหนดและจัดทำระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานในการดำเนินโครงการที่ปรึกษา Consulting
Review Consulting
Standards & Services Services)
& Assessment Center • จัดทำทำเนียบผูเ ชีย่ วชาญทีป่ รึกษาโครงการดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
ในดานตางๆ
• กำกับดูแลมาตรฐานในการใหบริการดานการใหคำปรึกษาในโครงการ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
Relationships with
International
Associations

• สงเสริม กิจกรรม ดานความสัมพันธระหวางประเทศ และสรางความเขมแข็งในการรวมมือกับ
ตางประเทศ
• สนับสนุนการสรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตร ทีค่ รอบคลุมทางดานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
การฝกอบรม ใหเกิดความเปน HR มืออาชีพ
• ประสานความรวมมือดานความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อสรางชื่อเสียงความเปนมืออาชีพดาน
HR ระดับภาคพื้นเอเชียและระดับโลก
• รวมมือกับองคกร HR ตางประเทศ เพือ่ พัฒนา ตอยอด และยกระดับ กระบวนการคิด กระบวนการ
ดำเนินงาน รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู เพื่อใหเกิดแนวความคิดใหมๆ ในแวดวง HR

Regulatory
Governance

• กำกับดูแลจรรยาบรรณสำหรับผูป ระกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดมาตรการ
ในการจัดการ ใหมีความชัดเจน
• ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณสำหรับผูป ระกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลอง
กับกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
• พิจารณาตรวจสอบกรณีที่สมาคมฯ รองขอใหตรวจสอบจรรยาบรรณสำหรับผูประกอบวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และใหคำวินิจฉัย
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นรับรองคุณวุฒิ
^ สถาบั
วิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย

Thailand Human Resource
Certification Institute
(Thailand HRCI)

ว�สัยทัศนของ Thailand HRCI
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ทำหนาที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

ภารกิจของ Thailand HRCI
1. จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคลทัว่ ประเทศไทย ทุกระดับตามมาตรฐานอาชีพทรัพยากรบุคคลทีป่ ระกาศเปน
มาตรฐานแหงชาติโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) หรือ สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ใหการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลทัว่ ประเทศไทยทุกระดับตามมาตรฐานอาชีพทรัพยากรบุคคลทีป่ ระกาศเปนมาตรฐาน
แหงชาติโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) หรือ สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. ประสานงานกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) สถาบันการศึกษา สถาบัน
องคการ หรือบุคคล ที่เกี่ยวของเพื่อแสวงหาความรวมมือและดำเนินงานใหบรรลุผลตาม วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของสถาบัน
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

โครงสรางของ Thailand HRCI
คณะกรรมการพิจารณา
ความเปนกลาง
นายกสมาคมฯ
ประธานสถาบัน
QMR

คณะตัดสินรับรอง

ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ฝายงานประเมินผล

เจาหนาที่
คุมสอบ
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เจาหนาที่
สอบ

ฝายบริหาร

เจาหนาที่
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คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิว�ชาช�พทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
1. นายพิบูลย ธาระพุทธิ
2. ดร.พีระพงษ สุนทรวิภาต
3. นายมนูญ หนูเนตร
4. นายกิจพัฒน ตระกูลเมฆี
5. นายสมิต สัมปตตะวนิช
6. นางขนิษฐา เขตสมุทร
7. ผูจัดการสมาคมฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอบังคับสถาบันรับรองคุณวุฒิว�ชาช�พทรัพยากรบุคคลประเทศไทย พ.ศ. 2559
อารัมภบท
อาศัยอำนาจตามความในขอ 8 (8),(3) ขอ 36 (6),(15) แหงขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
ประกอบกับมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยในการประชุมวาระพิเศษ ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 มีมติใหจดั ตัง้ สถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ขึน้ เปนองคกรอิสระภายใตการกำกับ
และสนับสนุนของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย โดยใหเปดทำการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทยอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เปนตนไป และอาศัยอำนาจตามความในขอ 8(1),(4) ขอ 36 (6),(15)
แหงขอบังคับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 มีมติแตงตั้งประธานกรรมการสถาบันรับรอง
คุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย โดยใหประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย คัดเลือก
สรรหาบุคคลใหมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย กำหนดระเบียบขอบังคับ
ของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย และดำเนินการบริหารสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย อันจะเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวตามขอบังคับของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ดังกลาวขางตน
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบัน
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงกำหนดขอบังคับของสถาบันไวดังตอไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย พ.ศ. 2559”
ขอ 2. สถาบันนีม้ ชี อ่ื วา “สถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย” (Thailand Human Resource Certiﬁcation
Institute) โดยมีชื่อยอภาษาอังกฤษวา Thailand HRCI
ขอ 3. เครื่องหมายของสถาบันนี้เปนภาพที่แสดงไวขางลางนี้

ขอ 4. ใหประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย เปนผูดำเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
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หมวด 2 วัตถุประสงค
ขอ 5. สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เพือ่ เปนองคกรแหงความเปนกลางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพของสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
(2) เพื่อกำกับดูแลใหการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย เปนไปอยางถูกตอง เปนธรรม และโปรงใส
(3) เพือ่ ใหคำปรึกษาแนะนำแกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยในการดำเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงคของสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ตามที่กำหนดไว

หมวด 3 คณะกรรมการ
ขอ 6. ใหมีคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการหนึ่งคน
(2) รองประธานกรรมการหนึ่งคน
(3) กรรมการสามคน
(4) กรรมการและเลขานุการหนึ่งคน
(5) กรรมการและผูชวยเลขานุการหนึ่งคน
ขอ 7. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(1) กำหนดนโยบายการรับสมัคร การทดสอบ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายและ
วัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(2) กำกับดูแลการรับสมัคร การทดสอบ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความ
เปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(3) กำหนด ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อใหการรับสมัครการทดสอบ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากร
บุคคลเปนไปดวยความเรียบรอย มีความเปนธรรม และโปรงใส เปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย
(4) รับคำรองเรียน ตรวจสอบ วินจิ ฉัย กรณีการรองเรียนเกีย่ วกับการรับสมัครการทดสอบ และการรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากร
บุคคล เพือ่ ใหเปนไปดวยความเปนธรรม และโปรงใส เปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย
(5) ใหคำปรึกษา หรือขอเสนอแนะแกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนด หรือ แกไขปรับปรุง
มาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคล การรับสมัคร การทดสอบ การรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคล เพือ่ ใหทนั ตอเหตุการณ มีความ
เปนธรรม และโปรงใส เปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(6) ประสานงานกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน หรือองคการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหการดำเนินงานตางๆ บรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย และสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย เสนอตอคณะกรรมการและ
การประชุมใหญสามัญประจำปของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(8)กำกับดูแลการบริหารกิจการของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยใหเปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(9) จัดตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย และวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
(10) ปฏิบัติงานอื่นใดที่จะชวยใหการดำเนินงานบรรลุผลตาม วัตถุประสงค ของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ประเทศไทย และวัตถุประสงคของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
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ขอ 8. ใหคณะกรรมการของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย แตงตั้งบุคคลผูทรงคุณวุฒิทางดานทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เห็นสมควรจำนวนหนึ่งคน เพื่อใหดำรง
ตำแหนงเปนประธานกรรมการของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
ใหประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย สรรหาบุคคลผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อใหดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการสถาบันฯ ตำแหนงกรรมการสถาบันฯ จำนวน 3 คน และตำแหนงกรรมการและเลขานุการ
ตามขอ 6 สวนตำแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยใหผูจัดการสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยมาดำรงตำแหนง
ขอ 9. ใหประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยและกรรมการทีไ่ ดรบั การสรรหาจากประธาน
กรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป นับแตวนั ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
หรือสรรหา ประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยดังกลาว จะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินกวา
สองสมัยไมไดหากประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยพนจากตำแหนงกอนครบวาระใหคณะ
กรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยแตงตั้งบุคคลตามขอ 8. ใหมาดำรงตำแหนงแทน และหากกรรมการสถาบัน
รับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ทีม่ าจากการสรรหาจากประธาน กรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากร
บุคคลประเทศไทย พนจากตำแหนงกอนครบวาระใหประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
สรรหาบุคคลตามขอ 8. ใหมาดำรงตำแหนงแทนประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
ที่ไดรับแตงตั้งและสรรหาใหมาดำรงตำแหนงแทนประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
ทีพ่ น จากตำแหนงกอนวาระจะอยูใ นตำแหนงเพียงเทากับวาระทีเ่ หลือของประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากร
บุคคลประเทศไทย ที่ตนมาดำรงตำแหนงแทน เทานั้น
การแตงตั้งประธานและการสรรหาคัดเลือกกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ตามวรรคหนึ่ง
ใหกระทำภายใน 60 วัน นับแตวันที่พนจากตำแหนง เวนแตวาระการดำรงตำแหนงจะเหลือไมถึง 180 วัน
ขอ 10. นอกจากประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ตามขอ 9. จะพนจากตำแหนง
ตามวาระในขอ 9. แลวใหประธานและกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ตามขอ 9. พนจากตำแหนง
ในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
กรณีประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยใหแจงเปนหนังสือตอคณะกรรมการสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยหรือผูก ระทำการแทน สวนกรณีกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
ที่ไดรับการสรรหาจากประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ใหแจงเปนหนังสือตอประธาน
กรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยหรือผูกระทำการแทน และใหมีผลเปนการลาออกเมื่อหนังสือนั้น
ไปถึงยังคณะกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยหรือประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากร
บุคคลประเทศไทยหรือผูทำการแทน แลวแตกรณี
(3) เปนบุคคลไรความสามารถตามคำสั่งของศาล
(4) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
(5) กรณีประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย เมื่อคณะกรรมการสมาคมการจัดการงาน
บุคคลแหงประเทศไทย มีมติใหพนจากตำแหนงสวนกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ที่ไดรับการ
สรรหาจากประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีมติใหพนจากตำแหนง
(6) ฝาฝนไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับหรือมติใดๆ ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
อันชอบดวยกฎหมายหรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
และที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีมติใหพนจากตำแหนง
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หมวด 4 การรับสมัครสอบ การทดสอบ การประเมิน และการรับรองคุณวุฒิว�ชาช�พทรัพยากรบุคคล
ขอ 11. การดำเนินการรับสมัคร การทดสอบ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกำหนดของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 12. การแตงตั้ง ถอดถอน และการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดสอบ ผูประเมิน หรือผูรับรอง ใหเปนไปตาม
ขอกำหนดของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ

บทเฉพาะกาล
ขอ 13. การใดที่ไดดำเนินการไปกอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับใหมีผลสมบูรณตามขอบังคับนี้
ขอบังคับนีใ้ หมผี ลใชบงั คับตัง้ แตวนั ทีป่ ระธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทยไดลงนามภายหลัง
จากที่คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีมติใหความเห็นชอบเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ลงชื่อ

(นายพิบูลย ธาระพุทธิ)
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
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