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รายงานการประชุม 

วนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขยีนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

คร้ังที ่19 / 2559 – 2561 

รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า  นายกสมาคมฯ 

2. คุณกญัญา  ปัญญาอาจอง  นายกกิตติมศกัด์ิ 

3. คุณสมศกัด์ิ  ศุภองคป์ระภา  อุปนายกสมาคมฯ 

4. คุณอาริสา  จตัฎะษา   เลขาธิการสมาคมฯ 

5. คุณมาลินี  อญัชุลีพร   กรรมการฝ่ายปฎิคม 

6. คุณอรอาภา  คงโต   กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

7. คุณเดชาธร จงจรัสพร  กรรมการฝ่ายทะเบียน 

8. คุณนิพฒัน์  นนทกานนัท ์  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 กล่าววา่ในเดือนท่ีผา่นมาเขา้ร่วมประชุมกบั

องคก์รต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

สมาพนัธ์ผลิตภณัฑไ์ลทส์ไตลไ์ทย และหอการคา้ไทยจีนฯ   

วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่18/2559-2561 เดือนสิงหาคม 2560 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี18/2559-2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2560 

 คุณกุสุมา ตรีวชัระนุกูล เหรัญญิกสมาคมฯ รายงานสถานการณ์ทางการเงินประจ าเดือน
กรกฎาคม มีรายรับต ่ากวา่รายจ่าย ซ่ึงเป็นค่าจดัเล้ียงงานตลาดนดัความรู้ในเดือนมิถุนายน 
และค่าจดัท าบญัชีคร่ึงปี2560 รวมถึงค่าใชจ่้ายประจ าเดือนของสมาคมฯ ส่วนรายรับมาจาก
ค่าบ ารุงสมาคมฯ  

 สถานการณ์ทางการเงินประจ าเดือนสิงหาคม มีรายรับต ่ากว่ารายจ่าย ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนของสมาคมฯ และมีรายรับจากค่าบ ารุงสมาคม  

 ตามท่ีได้มีมติในท่ีประชุมให้ปิดบัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารธนชาต ( โครงการแจก
อุปกรณ์ ) เลขท่ีบญัชี  287-2-03910-6 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 3,343.92 บาท โดยให้น าเงินไป
เข้าบัญชีธนชาต-งบกระแสเงินสด ทั้ งน้ีเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ได้ด าเนินปิดบัญชีเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

 ความคืบหน้าเร่ืองขอคืนเงินภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair 
2015 กบักรมสรรพากร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรได้แจ้งว่า ขอเวลาในการตรวจสอบ

เอกสาร เน่ืองจากสมาคมฯ ไดย้ืน่ขอคืนเงินภาษีเป็นแบบฟอร์ม ค.11 จึงตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบเอกสารนานกว่าการยื่นขอคืนภาษีแบบปกติ เม่ือตรวจสอบเสร็จแลว้จะท าการ
สรุปและแจง้กลบัใหท้างสมาคมฯ ทราบ 
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วาระที ่4) การเตรียมตัวจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ในเร่ือง “เทคนิคการวางแผนภาษีให้สอดคล้องกับ

นโยบายใหม่ของสรรพากร” ในวนัอาทติย์ที ่17 กนัยายน 2560 

 ณ ขณะน้ีมีสมาชิกตอบรับเขา้ร่วมงาน จ านวน 74 ท่าน เป็นสมาชิก จ านวน 55ท่าน และ

ผูติ้ดตาม 19ท่าน 

 ผูส้นับสนุนงานจ านวน 4 บริษทั 5 บูธ โดยเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ได้ออกจดหมายแจง้กับ

ผูส้นบัสนุนเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการจดัเตรียมบูธแสดงสินคา้ ในเวลา 7:00 น.เพื่อ

ท าการจบัฉลากเลือกพื้นท่ี และการพรีเซน้ทสิ์นคา้ก่อนเร่ิมสัมมนาในคร้ังน้ีดว้ย 

 ในท่ีประชุมได้สรุปส าหรับเร่ืองจดัเตรียมสถานท่ี โดยคุณกุสุมา และ คุณมาลินี จะเป็น

ผูดู้แลในเร่ืองของสถานท่ีและการจัดเล้ียง คุณอาริสา ช่วยท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร ส่วน

เจา้หน้าท่ีสมาคมฯ ท าหน้าท่ีดูแลการลงทะเบียนของสมาชิก  การสมคัรสมาชิกใหม่ การ

ช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ ปี2560 พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดเ้สนอในท่ีประชุมวา่ควรจะน าเสนองาน Stationery Day ท่ีจะ

จดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 19 พฤศจิกายนในงานคร้ังน้ีดว้ย พร้อมทั้งให้คุณอรอาภา ช่วยท าการ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองเวป็ไซตส์มาคมฯ วา่มีสิทธิประโยชน์ใหส้มาชิกในช่องทางใดบา้ง  

 

วาระที ่5) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ Life + Style วันที่ 17-21
ตุลาคม 2560 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

 ทางกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ได้ตั้งช่ืองานให้เขา้กบังานแสดงสินคา้รูปแบบ

ใหม่ท่ีรวม 3 งานไวใ้นงานเดียวกนั คือ งานเฟอร์นิเจอร์ งานแฟชัน่ และงานแสดงสินคา้

ของขวญัและงานแสดงสินคา้ของใชใ้นบา้น โดยใชช่ื้อใหม่วา่ “ STYLE ”  
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 ณ ขณะน้ีมีสมาชิกเขา้ร่วมออกงานทั้งหมด 12 บริษทั 28 คูหา โดยมีสมาชิกท่ีอยูใ่นพาวิล

เล่ียนสมาคมฯ จ านวน 10 บริษทั 20 คูหา   

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดม้อบหมายให้คุณพชัรินทร์ กรรมการสมาคมฯ ช่วยประสาน

กบับริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างบูธและจดัท าพาวิลเล่ียนสมาคมฯ ซ่ึงได้ติดต่อกบั บริษทั ดิ 

เอ็กซ์ซิบีส จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดัท าบูธให้กบัสมาคมของเล่นฯ โดยติดต่อกบั คุณอคัรเดช 

จตุรพฤกษ ์เป็นผูรั้บเหมา ซ่ึงอยูใ่นช่วงการต่อรองราคา 

 ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรียนเชิญนายกสมาคมฯเข้าร่วมงานแถลง

ข่าว  งานแสดงสินคา้ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ โดยมีก าหนดการจดังานฯ ในวันอังคารที่ 19 

กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อีเดน โซน ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราช

ประสงค์ 

 

วาระที ่6) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดท าแคทตาลอ็คกลางบน www.thaisoa.org 
 คุณอรอาภา กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ รายงานวา่ ตามมติในท่ีประชุมไดส้รุปเลือกแบบ

ไว ้เบ้ืองตน้ได้น าส่งให้กบัผูจ้ดัเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว ทั้ งน้ีผูจ้ดัท าเว็ปไซต์ได้ขอข้อมูล
ประวติัของสมาคมฯ และรูปภาพกรรมการสมาคมฯ ปัจจุบนั เพื่ออพัเดทและปรับเปล่ียน
หน้าเวป็ไซต ์ส าหรับเร่ืองรายละเอียดสินคา้ คุณอรอาภา แจง้วา่ขอให้ผูจ้ดัท าเวป็ไซตช่์วย
ด าเนินการจดัท าและน าส่งมาใหก่้อนปลายเดือนตุลาคม เน่ืองจากสมาคมฯ จะมีกิจกรรม 
งานStationery Day ในเดือนพฤศจิกายน โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิก
ในงานคร้ังน้ีดว้ย แต่ทั้งน้ีขอขอ้มูลเพื่อมาน าเสนอในท่ีประชุมในเดือนตุลาคมก่อน คุณอร
อาภาแจง้วา่ จะน ามาใหใ้นท่ีประชุมไดส้รุปในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

วาระที ่7) ความคืบหน้าเร่ืองน าคณะสมาชิกร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วันที่  30 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2560 
 ณ ขณะน้ีมีสมาชิกร่วมเดินทางทั้งหมด 10 ท่าน ดงัน้ี 

1.บริษทั ซากุระโปรดคัส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั    3 ท่าน 

http://www.thaisoa.org/
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2.บริษทั พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั    2 ท่าน 
3.บริษทั ดีจีอาร์ต แอนด ์คราฟท ์จ ากดั         2 ท่าน 
4.บริษทั พี เค ภทัรกิจ จ ากดั      2 ท่าน 
5.บริษทั ที.ซี.ซี สเตชัน่เนอร่ี      1 ท่าน 

 ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2017 ค่าใชจ่้ายท่านละ 30,000 บาท 
30 ตุลาคม 

 
 
 
 

31 ตุลาคม 
 

1 พฤศจิกายน 
2 พฤศจิกายน 

                      เดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG-668  
                      ออกเดินทางเวลา 09:50 – ถึงกวางเจาเวลา 13:30 น. 

      จากนั้น  เดินทางเขา้ท่ีพกั พร้อมท าบตัรเขา้ชมงานแฟร์ 
                       ** (หากมีเวลาจะพาคณะชมแหล่งช้อปป้ิง) 

และ รับประทานอาหารเยน็ 
พาคณะเขา้ชมงานกวางเจาแฟร์ และร่วมเล้ียงรับรอง  
จากสมาคมเคร่ืองเขียนกวางเจา 
พาคณะเขา้ชมงานกวางเจาแฟร์ 
พาคณะชมตลาดคา้ส่งเคร่ืองเขียนกวางเจา  
และเดินทางกลบักรุงเทพฯ เท่ียวบิน TG-679 เวลา 20:25 – 22:45 น. 

 

 
วาระที ่8)  ความคืบหน้าการเตรียมตัวจัดกจิกรรม Stationery day พร้อมจัดท าปฎทินิสมาคมปี 2561  

ในวนัอาทติย์ที ่19 พฤศจิกายน 2560 
 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดเ้สนอในท่ีประชุมวา่ควรออกจดหมายแจง้ขอรับ 

การสนุนสนับงานโดยขอให้ตอบกลับภายในวนัท่ี 6 ตุลาคม ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ออกบูธพร้อมท าปฎิทินสมาคมฯ ปี2561  จ านวน 35,000 บาท  

 ในท่ีประชุมได้มีมติ ส าหรับก าหนดการช่วงเช้า โดยจะเชิญท่านสุพรรณ มงคลสุธีร์ 
ประธานอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงภายในงาน จะจดัเป็นลกัษณะแกลลอร่ี
ของสมาคมฯ มีเวิรคช็์อปส าหรับสมาชิกท่ีร่วมออกบูธ สลบักบัการสัมมนาในช่วงเชา้และ
บ่าย มีการจบัรางวลั 2 รอบ มีส่วนลดจากบริษทัผูแ้สดงสินคา้ภายในงาน พร้อมทั้งแจก   
ปฎิทินใหก้บัสมาชิกท่ีมาร่วมงาน  
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 ประชุมในคร้ังต่อไปจะมาสรุปจ านวนผูส้นบัสนุนงานใหใ้นท่ีประชุมไดท้ราบ 

 

วาระที ่9) วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 คุณกญัญา นายกกิตติมศกัด์ิ ฝากให้เจา้หน้าท่ีสมาคมฯ ช่วยติดตามค่าบ ารุงสมาคมฯ จาก
สมาชิก กลุ่มผูผ้ลิต น าเขา้-ส่งออก ท่ีเคยร่วมออกงานกบัสมาคมฯ เน่ืองจากค่าบ ารุงสมาคม 
ยงัไม่ถึงตามเป้าหมาย 

 ดว้ยกลุ่มงานสินคา้ไลฟ์สไตล์ ส านักส่งเสริมการคา้สินคา้ไลฟ์สไตล์ ได้มีแผนจะจดัท า 
Factsheet สถานการ์ณการส่งออกสินคา้เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังานไทย เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ภาครัฐและเอกชนท่ีจะเก็บขอ้มูลจดัท าสถิติและสถานการ์ณการส่งออก จึงได้
เรียนเชิญสมาคมเคร่ืองเขียนฯ เพื่อทบทวนพิกดัสินคา้ พร้อมทั้งไดท้  าตารางเปรียบเทียบ
พิกดัระหวา่งของกรมส่งเสริมและสมาคมเคร่ืองเขียนฯ เพื่อเปรียบเทียบและตดัพิกดัสินคา้
ท่ีในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนตวัเลขแล้วออก โดยให้พิกดัไดต้รงกนัระหวา่งกรมส่งเสริมฯและ
สมาคมฯ  ทั้งน้ีไดพ้ิกดัใหม่ท่ีเร่ิมใชใ้นปี 2017 โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดไดแ้ก่  
หมวดท่ี  1. อุปกรณ์การเขียนและลบค าผดิ 
หมวดท่ี  2. อุปกรณ์ศิลปะ 
หมวดท่ี  3. เคร่ืองใชส้ านกังาน  
หลงัจากการทบทวนเร่ืองพิกดักบักรมส่งเสริมแลว้ จะน าความคืบหนา้มาแจง้ในท่ีประชุม
คร้ังต่อไป 

 
 
จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

   อาริสา  จตัฎะษา                                                                                                  

 

  เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 


