
สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย 
898/17 ชั้น 11 ตึก 2 อาคารเอสวีซิต้ี 

  ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หนา้ 1 จาก 5 
 

 

รายงานการประชุม 

วนัที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขยีนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

คร้ังที ่21 / 2559 – 2561 

รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า  นายกสมาคมฯ 

2. คุณกุสุมา  ตรีวชัระนุกลู  เหรัญญิกสมาคมฯ 

3. คุณมาลินี  อญัชุลีพร   กรรมการฝ่ายปฎิคม 

4. คุณอรอาภา  คงโต   กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

5. คุณนิพฒัน์  นนทกานนัท ์  กรรมการฝ่ายคา้ปลีก 

6. คุณสมศกัด์ิ  ศุภองคป์ระภา  กรรมการ 

  

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 กล่าววา่ในเดือนท่ีผา่นมาไดร่้วมกบั คุณกญัญา 

ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศกัด์ิ พาคณะสมาชิกเขา้ร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ณ เมือง

กวางเจา เม่ือวนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. และเขา้ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินคา้ท่ีกรมส่งเสริม

การคา้ระหวา่งประเทศจดัข้ึนภายใตช่ื้องาน STYLE เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค.  

วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่20/2559-2561 เดือนตุลาคม 2560 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี20/2559-2561 ประจ าเดือนตุลาคม 2560 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 

 คุณกุสุมา เหรัญญิกสมาคมฯ รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม ซ่ึงมี
รายรับสูงกว่ารายจ่าย โดยเป็นรายรับจากค่าพื้นท่ีงานแสดงสินคา้ งานSTYLE ส าหรับ
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าเดือนของสมาคมฯ ตามปกติ 

 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 กับกรมสรรพากร ซ่ึ งเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรได้แจ้งว่า ณ  ขณะน้ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงเจา้หน้าท่ี รวมถึงหัวหน้าฝ่าย จึงท าให้ตอ้งหยุดเร่ืองไวก่้อน เพื่อตอ้งสรุปส่ง
รายงานใหห้วัหนา้ฝ่าย และยื่นเร่ืองท าการตรวจสอบใหม่ โดยท่ียงัไม่ทราบวา่คุณรัตติยาจะ
เป็นผูด้  าเนินการใหส้มาคมฯ ต่อหรือไม่  
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วาระที ่4) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดท าแคทตาลอ็คกลางบน www.thaisoa.org 

 ในท่ีประชุมมีมติวา่ ควรออกจดหมายเชิญผูส้นบัสนุนเวป็ไซตส์มาคมฯ ทั้ง 11บริษทั เพื่อ
ประชุมเป็นแนวทางในการพิจารณาการจดัท าแคคตาล็อคกลาง และขอรายละเอียดสินคา้
เพื่อเทสระบบประเมินความยากง่าย โดยไม่เกิน 100 I-tem ในวนัองัคารท่ี 28 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขียนฯ หลงัจากท่ีประชุมผูส้นบัสนุนแลว้
จะน าความคืบหนา้มาแจง้ในท่ีประชุมทราบคร้ังต่อไป 

 
วาระที ่5) สรุปการน าคณะสมาชิกร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วนัที ่30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2560  

 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่ขอสรุปเร่ืองการน าคณะสมาชิกท่ีไปร่วม

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ในการประชุมคร้ังต่อไป และฝากคุณกุสุมา เหรัญญิกสมาคมฯ 

ติดตามเร่ืองค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือ เพื่อมาช้ีแจงในท่ีประชุม 

 

วาระที ่6) ความคืบหน้าการเตรียมตัวจัดกจิกรรม Stationery day พร้อมจัดท าปฎทินิสมาคมปี 2561  
ในวนัอาทติย์ที ่19 พฤศจิกายน 2560 
 คุณมาลินี กรรมการฝ่ายปฎิคม ไดส้รุปขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับสถานท่ี ดงัน้ี  

- ผูส้นบัสนุนทั้งหมด 20บูธ สามารถเขา้จดับูธแสดงสินคา้ได้ตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 18 เวลา 
13:00 น. หรือเชา้ วนัอาทิตยท่ี์ 19 เวลา 06:00 น. 

- ในพื้นท่ีขนาด 3x3 เมตร พร้อมโตะ๊หนา้ขาวจ านวน 2 ตวั 
- และเตรียม Logo ขนาด 60x60cm เพื่อติดบนเวที  
- สามารถฝากของไดถึ้งวนัจนัทร์ท่ี 20 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น. 
- ส าหรับคูปองรับประทานอาหารกลางวนัผูส้นบัสนุน 1 บริษทั / 2 ใบ 
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 ส าหรับช่วง Workshop ของผูส้นบัสนุน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

เวลา 11.00-12.00 น. เพน้ท.์ชิค.ชิค By ดีจี อาร์ต 
  13.00-14.00 น. Pencil Top ตวัป้ันหวัดินสอ By นารา 
  13.30-15.30 น. Color DIP By Sakura ( Hall กลาง) 
  14.00-15.00 น. สาธิตกระดาษ Transfer By ปภาวนิ 
  15.30-16.30 น. You can do it By KKS. 

 ก าหนดการรายละเอียดของงานวนัอาทิตยท่ี์ 19 พฤศจิกายน 
- เวลา 7:00 น. ผูส้นบัสนุนสามารถเขา้จดัเตรียมความพร้อม 
- เวลา 9:00 น. เปิดใหส้มาชิกลงทะเบียน รับป้ายช่ือ Member / ป้าย Visitor 
- ส าหรับสมาชิก จะได้รับคูปองซ้ือสินค้าภายในงานราคา 300 บาท 1ใบ/ คูปอง

รับประทานอาหารกลางวนั จ านวน 1 ใบ พร้อมทั้งฉลากจบัรางวลั 1 ใบ 
- เวลา 10:00 น. ท่านสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ประธานกิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิ ธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ งกล่าวให้ความรู้และ
ขอ้คิดเห็นกบัสมาชิกในการด าเนินธุรกิจ 

- เวลา 11:30 น. จับรางวลัช่วงที1่ รางวลัที1่ ได้แก่ Samsung Galaxy Note 8  
- เวลา 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
- เวลา 13:00 น. Workshop ผูส้นบัสนุนบริษทัละ 45-60 นาที  
- เวลา 16:00 น. จับรางวลัช่วงที2่ รางวลัที1่ ได้แก่ I Phone 8  
- เวลา 17:00 น. ปิดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย 
898/17 ชั้น 11 ตึก 2 อาคารเอสวีซิต้ี 

  ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หนา้ 5 จาก 5 
 

 
วาระที ่7) วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากท่ีหอการค้าไทย-จีน มีการ
ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ท าวิจัยดัชนีคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ
หอการคา้ไทย-จีน ซ่ึงจากเดิมจะใชว้ธีิสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์แต่คร้ังน้ีบริษทัท่ีท าศูนยว์จิยั
เพื่อพฒันาสังคมและธุรกิจ หรือ SAB จะขออนุญาตเขา้พบเพื่อแนะน าตวักบัท่านนายก
สมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อช้ีแจงผสานงานความเขา้ใจในขอ้มูลเท็จ
จิรง สภาวะทางเศรษฐกิจของหอการคา้ไทย-จีน คร้ังท่ี 3 โดยคุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ได้
อนุญาตให้นดัเขา้มาในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ 
ร่วมรับฟังในการประชุมคร้ังต่อไป  

 
จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

   อาริสา  จตัฎะษา                                                                                                  

 

  เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 


