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รายงานการประชุม 

วนัที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขยีนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

คร้ังที ่22 / 2559 – 2561 

รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า  นายกสมาคมฯ 

2. คุณกญัญา  ปัญญาอาจอง  นายกกิตติมศกัด์ิ 

3. คุณกุสุมา  ตรีวชัระนุกลู  เหรัญญิกสมาคมฯ 

4. คุณมาลินี  อญัชุลีพร   กรรมการฝ่ายปฎิคม 

5. คุณอาริสา  จตัฎะษา   เลขาธิการสมาคมฯ 

6. คุณอรอาภา  คงโต   กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

7. คุณเดชาธร จงจรัสพร  กรรมการฝ่ายคา้ปลีก  

เจ้าหน้าทีผู้่ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณสุวมิล  ศิลอ านวย 

2. คุณกุลธิดา คุม้วงค ์

 

 
เปิดประชุม เวลา 14:00 น. 

 คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า นายกสมาคมฯ เป็นประธานในท่ีประชุมและเปิดประชุม 
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วาระที ่1 )  ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเริงร่า นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าววา่ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ไดร่้วม

กิจกรรมกบักรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ในเร่ืองงานแสดงสินคา้ งาน STYLE ท่ีได้

สรุปก าหนดจดัในเดือนเมษายน โดยจดัรวม 3 งานเหมือนเดิม ระหวา่งงานแสดงสินคา้

แฟชัน่และเคร่ืองหนงั (BIFF & BIL) งานแสดงสินคา้ของขวญัและของใชใ้นบา้น (BIG + 

BIH) และงานแสดงสินคา้เฟอร์นิเจอร์ (TIFF) ซ่ึงทางกรมฯไดส้รุปวา่ งาน STYLE เม่ือ

เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา มีจ านวนผูเ้ขา้ชมงานเกินคาดหมาย โดยทางกรมฯ ไดเ้ชิญประชุม

ความคืบหนา้งานแสดงสินคา้ STYLE ท่ีจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

2560 เพื่อรับทราบขั้นตอนการสมคัรเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 

 คุณอาริสา จตัฎะษา เลขาธิการสมาคมฯ ไดน้ าเสนอเร่ืองเวบ็ไซต ์“ฮิตอเีวนต์ดอทคอม”      

( HITEVENT.COM ) งานแสดงสินคา้ออนไลน์ ท่ีแถลงข่าวเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 15 

พฤศจิกายน 2560 โดยไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการจากสมาคมของขวญัของ

ช าร่วยไทยและของตกแต่งบา้น ส าหรับเวบ็ไซต ์HITEVENT.COM มีโมเดลในการท า

ธุรกิจ ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ ช่วยผูป้ระกอบการโปรโมทร้านคา้และบริการ โดยไม่มี

ค่าเช่าบูธ โดยแบ่ง % จากยอดขายจริง ลดความเส่ียงจากการลงทุนร่วมงานแสดงสินคา้

แบบเดิม โดยท าการตลาดแบบครบวงจร โปรโมทตรงสู่กลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือออนไลน์

และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในยคุดิจิตลัท่ีมีการแข่งขนัสูง มีกลุ่มเป้าหมาย

คือประชาชนทัว่ไป ตามธีมของสินคา้ในแต่ละช่วง ส าหรับหลกัเกณฑใ์นการเขา้ร่วม ทั้ง

ผูป้ระกอบการ, และผูบ้ริโภค คือกลุ่มท่ี มีความสามารถใชง้านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ และยินดี

ลงทะเบียนในเวบ็ไซตเ์พื่อซ้ือขายสินคา้ เตรียมการรับสมคัรรอบ เดือนพฤษภาคม 2561 

สามารถติดตามรายละเอียดท่ีเวบ็ไซต ์http://www.hitevent.com/ 

 
 
 

http://www.hitevent.com/
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วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่21/2559-2561 เดือนพฤศจิกายน 2560 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี21/2559-2561 ประจ าเดือนพฤศจิกายน2560 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน จะน ามาสรุปในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

 จากท่ีมีมติในท่ีประชุม ให้ด าเนินการเปิดบญัชีเงินฝากพิเศษระยะ 5 เดือน กบัธนาคารธน
ชาต จ านวน 1,000,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ทั้งน้ีไดค้รบก าหนดระยะ 5 
เดือน ดงันั้นเงินจ านวนน้ีจึงกลบัเขา้ไปอยูใ่นบญัชีออมทรัพยธ์นาคารธนชาตตามเดิม ในท่ี
ประชุมจึงมีมติว่าให้กรรมการน าไปพิจารณาและน ามาเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป ถึง
เง่ือนไขของบญัชีเงินฝากจากธนาคารต่างๆ 

 ความคืบหน้าเร่ืองขอคืนเงินภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair 
2015 กบักรมสรรพากร ซ่ึงยงัไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยคุณเพ็ญศิริ นายากสมาคมฯ ได้
มอบหมายให้คุณสุวิมล ติดต่อทางหัวหน้าของคุณรัตติยา เพื่อน ากระเช้าของขวญัเขา้ไป
สวสัดีปีใหม่   

วาระที ่4) สรุปการน าคณะสมาชิกร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วนัที ่30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2560 

 คุณกญัญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศกัด์ิ ไดส้รุปค่าใชจ่้ายและช้ีแจงจ านวนเงินในส่วนท่ี
เหลือหลงัหกัค่าใช้จ่ายแลว้ จ  านวน 25,209 บาท โดยมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีคุณสุวิมล น า
เงินส่วนท่ีเหลือเขา้เป็นรายไดส้มาคมฯ และออกใบเสร็จพร้อมน าส่งใหก้บั 5 บริษทั ท่ีร่วม
เดินทาง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- บริษทั ซากุระโปรดกัส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  บริจาค 7,562.70 บ. 

- บริษทั พี.เค ภทัรกิจ จ ากดั    บริจาค  5,041.80 บ. 

- บริษทั พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั บริจาค 5,041.80 บ. 

- บริษทั ดี จี อาร์ต แอนด์ คราฟท ์จ ากดั  บริจาค 5,041.80 บ. 

- บริษทั ทีซีซี สเตชัน่เนอร่ี จ  ากดั   บริจาค 2,520.90 บ. 
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วาระที ่5) สรุปการจัดกจิกรรม Stationery day เมื่อวนัอาทติย์ที ่19 พฤศจิกายน 2560  

พร้อมทั้งสรุปการน าส่งปฎทินิสมาคมฯ ของปี 2561 
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีร่วมมือ รวมพลงั ช่วยกนั

ใหง้าน Stationery Day ไดผ้า่นไปดว้ยดี  

 สรุปการแจกปฎิทินสมาคมฯ ปี2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่6) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดท าแคทตาลอ็คกลางบน www.thaisoa.org  

สรุปการประชุมผู้สนับสนุนเวป็ไซต์สมาคมฯ เมื่อวนัองัคารที ่28 พฤศจิกายน 2560 
 หลงัจากท่ีประชุมกบัผูส้นบัสนุนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560  คุณอรอาภา กรรมการฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ ไดใ้ห้ผูส้นบัสนุนตรวจสอบพิจารณาเพิ่มเติมหมวดหมู่สินคา้ กรณีท่ีมีการ
ตกหล่น พร้อมทั้งก าหนดวนัการส่งขอ้มูล ดงัน้ี 

No รายการ เทา เหลือง รวม

1 ผูส้นับสนุน 20 บริษทั 1000 1000 2000

2 สมาชิกเขา้ร่วมงาน 116 116 232

3 ผูร่้วมชมงาน (Visitor) 25 25 50

4 สมาชิกอพัเดท 478 478 956

5 สมาชิกไมอ่พัเดท 150 150 300

6 สภาหอการคา้ไทยฯ 2 2 4

7 สมาพนัธ์ฯ 2 2 4

สมาคมฯทั้ง5 ในสมาพนัธ์ 10 10 20

8 กรมพฒันาธุรกิจ 2 2 4

9 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 2 2 4

10 หอการคา้ไทยจีน 2 2 4

สมาคมฯต่างๆ ในหอการคา้ไทยจีน 72 72 144

11 คุณกอลฟ์ 10 10 20

1871 1871 3742

http://www.thaisoa.org/
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- วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ผูส้นับสนุนส่งขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้ท่ีตรวจสอบแก้ไขแล้ว 

กลบัมายงัสมาคมฯ 
- วนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 ผูจ้ดัท าส่งแบบฟอร์ม Excel File ท่ีมีการแกไ้ข รายละเอียดขอ้

ซกัถามต่างๆ และระบุหมวดหมู่สินคา้ (Group ID) ส่งกลบัไปยงัผูส้นบัสนุน 
- วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ผูส้นบัสนุนกรอกขอ้มูลพร้อมส่งรูปสินคา้กลบัมาท่ีสมาคมฯ 
- วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 พร้อมเปิดใชง้าน Website รุปแบบใหม ่

 ณ ขณะน้ีมีผูส้นบัสนุนท่ีไดส่้งขอ้มูลพร้อมรูปสินคา้กลบัมายงัสมาคมฯ ทั้งหมด 4 บริษทั  
- บริษทั ดีจีอาร์ต แอนด ์คราฟท ์จ ากดั 
- บริษทั ซากุระโปรดคัส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
- บริษทั พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั 
- บริษทั ดีเอชเอ สยามวาลา จ ากดั 

วาระที ่7) วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้เสนอเร่ืองการจดัเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่ ร่วมกบักรรมการทุก

ท่าน โดยการจัดประชุมสัญจร เพื่อวางแผนงานกิจกรรมสมาคมฯ ในปี2561 ซ่ึงในท่ี
ประชุมมีมติก าหนดเป็นวนัอาทิตย์ท่ี 7 และวนัจนัทร์ท่ี 8 มกราคม 2561 ส าหรับเร่ือง
สถานท่ีและห้องพกัรับรองมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีติดต่อกับคุณนิพทัธ พร้อมทั้ งแจ้ง
กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมและเล้ียงสังสรรคใ์นคร้ังน้ี 

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการนดัหมาย คุณสุริยนัต์ บุญ
แท ้ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยั ศูนยว์จิยัเพื่อพฒันาสังคมและธุรกิจ (SAB) ท่ีจะขออนุญาติเขา้พบเพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการจดัท าดัชนีหอการค้าไทย-จีน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ ในวนัประชุมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์  

จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

   อาริสา  จตัฎะษา                                                                                                  

 

  เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 


