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รายงานการประชุม
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม WAY BY GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL พัทยา
ครั้งที่ 23 / 2559 – 2561
รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริ งร่ า

นายกสมาคมฯ

2. คุณกัญญา ปั ญญาอาจอง

นายกกิตติมศักดิ์

3. คุณเพิ่มพงษ์ วิสุทธิ์ อมั พร

ที่ปรึ กษา

4. คุณสุ เทพ เกรี ยงเม็งโคตร

อุปนายกสมาคมฯ

5. คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา

อุปนายกสมาคมฯ

6. คุณกุสุมา ตรี วชั ระนุกลู

เหรัญญิกสมาคมฯ

7. คุณมาลินี อัญชุลีพร

กรรมการฝ่ ายปฎิคม

8. คุณอาริ สา จัตฎะษา

เลขาธิการสมาคมฯ

9. คุณเดชาธร จงจรัสพร

กรรมการฝ่ ายทะเบียนรวบรวมสมาชิก

10. คุณนิพทั ธ์ นนทกานันท์

กรรมการฝ่ ายค้าปลีก

11. คุณศิรวิทย์ เทียมสุ วรรณ

กรรมการ

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 หฤหรรษ์เริ งร่ า นายกสมาคมฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการที่
เข้าร่ วมการประชุมสัญจร ณ โรงแรม WAY BY GARDEN SEA VIEW RESORT
HOTEL พัทยา ในครั้งนี้

วาระที่ 2)

รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 22/2559-2561 เดือนธันวาคม 2560
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 22/2559-2561 เดือนธันวาคม 2560

วาระที่ 3)

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่ องจากการประชุมในครั้งนี้ จะต้อง
รายงานสถานการณ์งบการเงินประจาเดือนธันวาคม แต่ทางสานักงานบัญชียงั ดาเนิ นการ
ไม่เรี ยบร้อย จึงให้นางบการเงินประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 มาพิจารณาในที่ประชุมอีก
ครั้ง
 คุณสุ วมิ ลช่วยแจ้งสานักงานบัญชี ให้แก้ไขปรับปรุ งงบการเงิน เดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 2560 ให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีฝากประจา ธนาคารธนชาต เลขที่ 287-500057-0 ให้ตรงกับสมุดบัญชีธนาคาร คือ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้โอนยอดเงิน 1,000,000
บาท บวกดอกเบี้ย 5,239.73 บาท ไปที่บญั ชีธนาคารธนชาต เลขที่ 287-2-01568-1 ดังนั้น
บัญชีเงินฝากประจาเลขที่ 287-5-00057-0 จะไม่มียอดคงเหลือ และงบการเงินประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560 จะไม่มีบญั ชีเงินฝากประจาที่บญั ชี 287-5-00057-0 แล้ว
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้ขอปรึ กษาในที่ประชุมเรื่ องการเปลี่ยนแปลงบุคคล
รับผิดชอบทาบัญชี เนื่ องจากทางสานักงานบัญชีไตรวุฒิ ได้ส่งหนังสื อมาแจ้งว่าบุคคลที่
รับผิดชอบทาบัญชี ให้กบั สมาคมฯได้ลาออก จึงจะขอเสนอโอนงานบัญชีไปให้กบั คุณมลิ
วัลย์ จันท์แสนโรจน์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบแทนต่อไป โดยในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย และให้
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ ไตรวุฒิ ยังคงเป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั สมาคมฯ ต่อไปตามเดิม
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 ความคืบหน้าเรื่ องขอคืนเงินภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair
2015 กับกรมสรรพากร คุณสุ วมิ ลเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าไปติดต่อแล้ว แต่เนื่ องจาก
เจ้าหน้าที่กรมสรรพกร คุณรัตติยา ออกตรวจนอกสถานที่ จึงยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
วาระที่ 4)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่ อสถานการณ์ ธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องเขียน และร่ วมกัน
กาหนดแนวทางของสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สานักงานไทย
 ในที่ประชุ มได้วิเคราะห์ถึงเรื่ องการจัดกิจกรรม และปั ญหาที่ผ่านๆมา โดยพูดถึ งกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ ที่เป็ นกิ จกรรมที่ ให้ประโยชน์แก่สมาชิ กเป็ นอย่างมาก ทาให้สมาชิ กได้
รวมตัวกัน และวิทยากรที่ได้คดั สรรมาเพื่อให้ความรู ้ ในช่ วงสัมมนา สมาชิ กได้มีมุมมอง
และสามารถนาไปใช้กบั ธุ รกิ จของตนเองได้ สมาคมฯ มีรายได้เพิ่มเติมจากการบารุ งหรื อ
ต่ออายุสมาชิ ก และการรับสมัครสมาชิ กเข้าใหม่ ปั ญหาในการจัดกิจกรรมส่ วนมากจะเป็ น
ผูส้ นับสนุนบริ ษทั เดิมๆ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจทาให้สมาชิ กที่เข้ามาร่ วม อยากกลับมาร่ วมงานอีก ซึ่ งต้องทาให้บริ ษทั ชั้นนา
ได้เห็นว่ามีประโยชน์ และอยากเข้ามาร่ วมสนับสนุนงานกับสมาคมฯ
 คุณอาริ สา เลขาธิ การสมาคมฯ ได้เสนอการจัดกิ จกรรมในแบบออนไลน์ โดยเสนอให้ใช้
ช่องทาง“ฮิตอีเวนต์ ดอทคอม” ( HITEVENT.COM ) ที่เป็ นเว็ปไซต์แสดงสิ นค้าออนไลน์
เพื่อเป็ นกิ จกรรมใหม่ๆ ของสมาคมฯ และยังแก้ปัญหาผูส้ นับสนุ นที่ลดน้อยลง เนื่ องจาก
เป็ นเพราะว่าทางบริ ษ ทั ผูส้ นับสนุ น ไม่มี ทีมงาน ติดเรื่ องของค่าใช้จ่ายที่ บ ริ ษ ทั ต้องการ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น ทั้งนี้คุณกัญญา นายกกิตติมศักดิ์ เห็นด้วย แต่ขอให้จดั ทาแคค
ตาล็ อ คกลาง ที่ ส มาคมฯ ได้ดาเนิ น การอยู่น้ ัน ให้ เสร็ จสมบู รณ์ เพื่ อสามารถน ามาเป็ น
แนวทางจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ของสมาคมฯได้
 คุ ณกัญญา นายกกิ ตติ มศัก ดิ์ ได้เสนอให้จดั กลุ่ ม คนท างานรุ่ นใหม่ เพื่ อให้อุตสาหกรรม
เครื่ องเขี ยนได้มี แนวโน้วการท างานใหม่ ๆ และเปิ ดโอกาสให้ ค นรุ่ นใหม่ ได้ออกความ
คิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเครื่ องเขียนต่อไป โดยในที่ประชุมเห็นสมควรว่า
ควรที่จะเริ่ มจัด ให้มีกลุ่มคนทางานรุ่ นใหม่เพื่อมาพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป
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วาระที่ 5)

จัดทาแผนกิจกรรม ปี 2561
 ในที่ประชุมได้ทาการปรึ กษาจัดทาแผนกิจกรรม และรายได้สมาคมฯ ปี 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดือนมกราคม
ประชุมสัญจร และระดมสมอง คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
เดือนมีนาคม
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม กาหนดเยีย่ มชมโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
เดือนเมษายน
งานแสดงสิ นค้า STYLE APRIL 2018 (ร่ วมกับกรมส่ งเสริ มฯ)
เดือนพฤษภาคม ติดตามเก็บค่าบารุ งสมาคมฯ ประจาปี 2561 (ต่ออายุสมาชิก)
เดือนมิถุนายน
กิจกรรมตลาดนัดความรู ้ ครั้งที่ 1/2561
เดือนกรกฎาคม
ติดตามค่าโฆษณาทาง WWW.thaisoa.org
เดือนสิ งหาคม
ติดตามค่าตูแ้ สดงสิ นค้าที่สมาคมฯ
เดือนกันยายน
กิจกรรมตลาดนัดความรู ้ ครั้งที่ 2/2561
เดือนตุลาคม
งานแสดงสิ นค้า STYLE OCTOBER 2018 (ร่ วมกับกรมส่ งเสริ มฯ)
เดือนพฤศจิกายน กิจกรรม Stationery Day และ กิจกรรมปฎิทินสมาคมฯ ปี 2562

วาระที่ 6)

กาหนดการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
 ในที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดวัน จัด ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี 2561 เป็ นวัน อาทิ ตย์ที่ 11
มีนาคม 2561
 คุ ณ เดชาธร กรรมการฝ่ ายทะเบี ย นรวบรวมสมาชิ ก ได้ เสนอให้ จ ัด กรรมเยี่ ย มชม
อุตสาหกรรมเครื่ องเขียน ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม เพื่อให้สมาชิกร้านค้าปลีกได้เดินทางมา
เข้าร่ วมงานได้ท้ งั 2 งาน โดยในที่ประชุ มเห็นด้วย ทั้งนี้ คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ จะต้อง
ดาเนินการติดต่อกับโรงงานเพื่อพาสมาชิกเข้าเยีย่ มชมอุตสาหกรรม

วาระที่ 7)

ความคืบหน้ าเรื่องการจัดทาแคทตาล็อคกลางบน www.thaisoa.org
 ความคื บ หน้าหลังจากที่ ได้ก าหนดให้ ส มาชิ ก จัดส่ งข้อมู ล รายละเอี ยดสิ นค้า ทั้งนี้ ไ ด้มี
สมาชิกส่ งมาทั้งหมด 4 บริ ษทั คือ
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-

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

โดยคุณอรอาภา กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จะนัดหมายกับผูจ้ ดั ทาเว็ปที่สมาคมฯ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เรี ยนรู้ในการจัดทาแคคตาล็อคกลางในครั้งนี้ ดว้ ย โดยมีกาหนดการ
จะแล้วเสร็ จให้ทนั ในวันประชุ มใหญ่ เพื่อนามาเสนอให้สมาชิกได้ทราบ
วาระที่ 8

วาระอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดาเนิ นการจัดเตรี ยมกระเช้า
และติดต่อนัดหมาย คุณสนัน่ อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย เพื่อเข้าพบสวัสดีปีใหม่
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ เรี ยนเชิ ญกรรมการร่ วมรับฟั งรายละเอียดโครงการจัดทาดัชนี
หอการค้าไทย-จีน โดยคุณสุ ริยนั ต์ บุญแท้ ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั ศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาสังคมและ
ธุ รกิจ (SAB) ที่จะขออนุ ญาติเข้าพบเพื่อชี้ แจง พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการ
สมาคมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
 ในที่ประชุ มมีมติเลื่อนวันประชุ มประจาเดื อนกุมภาพันธ์ เป็ นวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์
2561 เนื่องจากกรรมการหลายท่านติดภาระกิจในวันตรุ ษจีน

จบการประชุ ม เวลา 17:00 น.
อาริ สา จัตฎะษา
เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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