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รายงานการประชุม
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้ องประชุมสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สานักงานไทย
ครั้งที่ 22 / 2559 – 2561
รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริ งร่ า

นายกสมาคมฯ

2. คุณกัญญา ปั ญญาอาจอง

นายกกิตติมศักดิ์

3. คุณกุสุมา ตรี วชั ระนุกลู

เหรัญญิกสมาคมฯ

4. คุณมาลินี อัญชุลีพร

กรรมการฝ่ ายปฎิคม

5. คุณอาริ สา จัตฎะษา

เลขาธิการสมาคมฯ

6. คุณอรอาภา คงโต

กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์

7. คุณเดชาธร จงจรัสพร

กรรมการฝ่ ายค้าปลีก

เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณสุ วมิ ล ศิลอานวย
2. คุณกุลธิดา คุม้ วงค์

เปิ ดประชุ ม เวลา 14:00 น.

 คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริ งร่ า นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในที่ประชุมและเปิ ดประชุม
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วาระที่ 1 )

ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
 คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษเริ งร่ า นายกสมาคมฯ ได้กล่าวว่าในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา ได้ร่วม
กิจกรรมกับกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ในเรื่ องงานแสดงสิ นค้า งาน STYLE ที่ได้
สรุ ปกาหนดจัดในเดือนเมษายน โดยจัดรวม 3 งานเหมือนเดิม ระหว่างงานแสดงสิ นค้า
แฟชัน่ และเครื่ องหนัง (BIFF & BIL) งานแสดงสิ นค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน (BIG +
BIH) และงานแสดงสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) ซึ่งทางกรมฯได้สรุ ปว่า งาน STYLE เมื่อ
เดือนตุลาคมที่ผา่ นมา มีจานวนผูเ้ ข้าชมงานเกินคาดหมาย โดยทางกรมฯ ได้เชิญประชุม
ความคืบหน้างานแสดงสิ นค้า STYLE ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เพื่อรับทราบขั้นตอนการสมัครเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
 คุณอาริ สา จัตฎะษา เลขาธิการสมาคมฯ ได้นาเสนอเรื่ องเว็บไซต์ “ฮิตอีเวนต์ ดอทคอม”
( HITEVENT.COM ) งานแสดงสิ นค้าออนไลน์ ที่แถลงข่าวเปิ ดตัวเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็ นทางการจากสมาคมของขวัญของ
ชาร่ วยไทยและของตกแต่งบ้าน สาหรับเว็บไซต์ HITEVENT.COM มีโมเดลในการทา
ธุ รกิจ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ช่วยผูป้ ระกอบการโปรโมทร้านค้าและบริ การ โดยไม่มี
ค่าเช่าบูธ โดยแบ่ง % จากยอดขายจริ ง ลดความเสี่ ยงจากการลงทุนร่ วมงานแสดงสิ นค้า
แบบเดิม โดยทาการตลาดแบบครบวงจร โปรโมทตรงสู่ กลุ่มเป้ าหมายผ่านสื่ อออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิตลั ที่มีการแข่งขันสู ง มีกลุ่มเป้ าหมาย
คือประชาชนทัว่ ไป ตามธี มของสิ นค้าในแต่ละช่วง สาหรับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่ วม ทั้ง
ผูป้ ระกอบการ, และผูบ้ ริ โภค คือกลุ่มที่ มีความสามารถใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ และยินดี
ลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อซื้ อขายสิ นค้า เตรี ยมการรับสมัครรอบ เดือนพฤษภาคม 2561
สามารถติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.hitevent.com/
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วาระที่ 2)

รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 21/2559-2561 เดือนพฤศจิกายน 2560
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่21/2559-2561 ประจาเดือนพฤศจิกายน2560

วาระที่ 3)

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจาเดือนพฤศจิกายน จะนามาสรุ ปในการประชุ มครั้ง
ต่อไป
 จากที่มีมติในที่ประชุ ม ให้ดาเนิ นการเปิ ดบัญชี เงินฝากพิเศษระยะ 5 เดื อน กับธนาคารธน
ชาต จานวน 1,000,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ได้ครบกาหนดระยะ 5
เดือน ดังนั้นเงินจานวนนี้ จึงกลับเข้าไปอยูใ่ นบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารธนชาตตามเดิม ในที่
ประชุ มจึ งมี มติ ว่าให้กรรมการนาไปพิ จารณาและนามาเสนอในที่ ประชุ มครั้งต่อไป ถึ ง
เงื่อนไขของบัญชีเงินฝากจากธนาคารต่างๆ
 ความคื บ หน้า เรื่ องขอคื น เงิ น ภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair
2015 กับกรมสรรพากร ซึ่ งยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยคุณเพ็ญศิริ นายากสมาคมฯ ได้
มอบหมายให้คุณสุ วิมล ติ ดต่อทางหัวหน้าของคุณรัตติยา เพื่อนากระเช้าของขวัญเข้าไป
สวัสดีปีใหม่

วาระที่ 4)

สรุ ปการนาคณะสมาชิ กร่ วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2560
 คุณกัญญา ปั ญญาอาจอง นายกกิตติมศักดิ์ ได้สรุ ปค่าใช้จ่ายและชี้ แจงจานวนเงินในส่ วนที่
เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จานวน 25,209 บาท โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุณสุ วิมล นา
เงินส่ วนที่เหลือเข้าเป็ นรายได้สมาคมฯ และออกใบเสร็ จพร้อมนาส่ งให้กบั 5 บริ ษทั ที่ร่วม
เดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บริ ษทั ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จากัด

บริ จาค 7,562.70 บ.

- บริ ษทั พี.เค ภัทรกิจ จากัด

บริ จาค 5,041.80 บ.

- บริ ษทั พรี เมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จากัด

บริ จาค 5,041.80 บ.

- บริ ษทั ดี จี อาร์ ต แอนด์ คราฟท์ จากัด

บริ จาค 5,041.80 บ.

- บริ ษทั ทีซีซี สเตชัน่ เนอรี่ จากัด

บริ จาค 2,520.90 บ.
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วาระที่ 5)

สรุ ปการจัดกิจกรรม Stationery day เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
พร้ อมทั้งสรุ ปการนาส่ งปฎิทนิ สมาคมฯ ของปี 2561
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุ ณกรรมการทุกท่านที่ ร่วมมือ รวมพลัง ช่ วยกัน
ให้งาน Stationery Day ได้ผา่ นไปด้วยดี
 สรุ ปการแจกปฎิทินสมาคมฯ ปี 2561
No
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ผูส้ นับสนุ น 20 บริ ษทั
สมาชิ กเข้าร่ วมงาน
ผูร้ ่ วมชมงาน (Visitor)
สมาชิ กอัพเดท
สมาชิ กไม่อพั เดท
สภาหอการค้าไทยฯ
สมาพันธ์ฯ
สมาคมฯทั้ง 5 ในสมาพันธ์
8 กรมพัฒนาธุรกิจ
9 กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
10 หอการค้าไทยจีน
สมาคมฯต่างๆ ในหอการค้าไทยจีน
11 คุณกอล์ฟ

วาระที่ 6)

เทา
1000
116
25
478
150
2
2
10
2
2
2
72
10
1871

เหลื อง
1000
116
25
478
150
2
2
10
2
2
2
72
10
1871

รวม
2000
232
50
956
300
4
4
20
4
4
4
144
20
3742

ความคืบหน้ าเรื่องการจัดทาแคทตาล็อคกลางบน www.thaisoa.org
สรุ ปการประชุ มผู้สนับสนุนเว็ปไซต์ สมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 หลังจากที่ประชุมกับผูส้ นับสนุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คุณอรอาภา กรรมการฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ให้ผสู ้ นับสนุ นตรวจสอบพิจารณาเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้า กรณี ที่มีการ
ตกหล่น พร้อมทั้งกาหนดวันการส่ งข้อมูล ดังนี้
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- วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผูส้ นับ สนุ นส่ งข้อมูล หมวดหมู่ สินค้าที่ ตรวจสอบแก้ไขแล้ว
กลับมายังสมาคมฯ
- วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ผูจ้ ดั ทาส่ งแบบฟอร์ ม Excel File ที่มีการแก้ไข รายละเอียดข้อ
ซักถามต่างๆ และระบุหมวดหมู่สินค้า (Group ID) ส่ งกลับไปยังผูส้ นับสนุน
- วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผูส้ นับสนุนกรอกข้อมูลพร้อมส่ งรู ปสิ นค้ากลับมาที่สมาคมฯ
- วันที่ 31 มีนาคม 2561 พร้อมเปิ ดใช้งาน Website รุ ปแบบใหม่
 ณ ขณะนี้มีผสู ้ นับสนุนที่ได้ส่งข้อมูลพร้อมรู ปสิ นค้ากลับมายังสมาคมฯ ทั้งหมด 4 บริ ษทั
- บริ ษทั ดีจีอาร์ ต แอนด์ คราฟท์ จากัด
- บริ ษทั ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จากัด
- บริ ษทั พรี เมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จากัด
- บริ ษทั ดีเอชเอ สยามวาลา จากัด
วาระที่ 7)

วาระอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้เสนอเรื่ องการจัดเลี้ ยงสังสรรค์ปีใหม่ ร่ วมกับกรรมการทุ ก
ท่ า น โดยการจัด ประชุ ม สั ญ จร เพื่ อ วางแผนงานกิ จ กรรมสมาคมฯ ในปี 2561 ซึ่ งในที่
ประชุ ม มี ม ติ ก าหนดเป็ นวัน อาทิ ต ย์ที่ 7 และวัน จัน ทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ส าหรั บ เรื่ อ ง
สถานที่ แ ละห้ อ งพัก รั บ รองมอบหมายให้ เจ้าหน้า ที่ ติ ดต่ อกับ คุ ณ นิ พ ทั ธ พร้ อ มทั้ง แจ้ง
กรรมการทุกท่านเข้าร่ วมประชุมและเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้า ที่ดาเนิ นการนัดหมาย คุณสุ ริยนั ต์ บุญ
แท้ ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั ศูนย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาสังคมและธุ รกิจ (SAB) ที่จะขออนุญาติเข้าพบเพื่อ
ชี้ แจงรายละเอี ยดโครงการจัดท าดัช นี ห อการค้าไทย-จี น พร้ อมเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
คณะกรรมการสมาคมฯ ในวันประชุมประจาเดือนกุมภาพันธ์
จบการประชุ ม เวลา 17:00 น.
อาริ สา จัตฎะษา
เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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