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รายงานการประชุม 

วนัที ่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ โรงแรม WAY BY GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL พทัยา 

คร้ังที ่23 / 2559 – 2561 

รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า  นายกสมาคมฯ 

2. คุณกญัญา  ปัญญาอาจอง  นายกกิตติมศกัด์ิ 

3. คุณเพิ่มพงษ ์ วสุิทธ์ิอมัพร  ท่ีปรึกษา 

4. คุณสุเทพ  เกรียงเมง็โคตร  อุปนายกสมาคมฯ 

5. คุณสมศกัด์ิ ศุภองคป์ระภา  อุปนายกสมาคมฯ 

6. คุณกุสุมา  ตรีวชัระนุกลู  เหรัญญิกสมาคมฯ 

7. คุณมาลินี  อญัชุลีพร   กรรมการฝ่ายปฎิคม 

8. คุณอาริสา  จตัฎะษา   เลขาธิการสมาคมฯ 

9. คุณเดชาธร จงจรัสพร  กรรมการฝ่ายทะเบียนรวบรวมสมาชิก 

10. คุณนิพทัธ์ นนทกานนัท ์  กรรมการฝ่ายคา้ปลีก 

11. คุณศิรวทิย ์ เทียมสุวรรณ  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 หฤหรรษเ์ริงร่า นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับและขอบคุณคณะกรรมการท่ี
เขา้ร่วมการประชุมสัญจร ณ โรงแรม WAY BY GARDEN SEA VIEW RESORT 
HOTEL พทัยา ในคร้ังน้ี  

วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่22/2559-2561 เดือนธันวาคม 2560 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 22/2559-2561 เดือนธนัวาคม 2560 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ี จะตอ้ง
รายงานสถานการณ์งบการเงินประจ าเดือนธนัวาคม แต่ทางส านกังานบญัชียงัด าเนินการ
ไม่เรียบร้อย จึงใหน้ างบการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 มาพิจารณาในท่ีประชุมอีก
คร้ัง  

 คุณสุวมิลช่วยแจง้ส านกังานบญัชี ใหแ้กไ้ขปรับปรุงงบการเงิน เดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 2560 ใหย้อดเงินคงเหลือในบญัชีฝากประจ า ธนาคารธนชาต เลขท่ี 287-5-
00057-0 ใหต้รงกบัสมุดบญัชีธนาคาร คือ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ไดโ้อนยอดเงิน 1,000,000 
บาท บวกดอกเบ้ีย 5,239.73 บาท ไปท่ีบญัชีธนาคารธนชาต เลขท่ี 287-2-01568-1 ดงันั้น
บญัชีเงินฝากประจ าเลขท่ี 287-5-00057-0 จะไม่มียอดคงเหลือ และงบการเงินประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560 จะไม่มีบญัชีเงินฝากประจ าท่ีบญัชี 287-5-00057-0 แลว้ 

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ไดข้อปรึกษาในท่ีประชุมเร่ืองการเปล่ียนแปลงบุคคล
รับผดิชอบท าบญัชี เน่ืองจากทางส านกังานบญัชีไตรวฒิุ ไดส่้งหนงัสือมาแจง้วา่บุคคลท่ี
รับผดิชอบท าบญัชีใหก้บัสมาคมฯไดล้าออก จึงจะขอเสนอโอนงานบญัชีไปใหก้บั คุณมลิ
วลัย ์จนัทแ์สนโรจน์ เป็นผูรั้บผดิชอบแทนต่อไป โดยในท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย และให้
หา้งหุน้ส่วนสามญั ไตรวุฒิ ยงัคงเป็นผูส้อบบญัชี ใหก้บัสมาคมฯ ต่อไปตามเดิม  
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 ความคืบหนา้เร่ืองขอคืนเงินภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair 
2015 กบักรมสรรพากร คุณสุวมิลเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ไดเ้ขา้ไปติดต่อแลว้ แต่เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพกร คุณรัตติยา ออกตรวจนอกสถานท่ี จึงยงัไม่มีความคืบหนา้ใดๆ 

วาระที ่4) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อสถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน และร่วมกัน

ก าหนดแนวทางของสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

 ในท่ีประชุมไดว้ิเคราะห์ถึงเร่ืองการจดักิจกรรม และปัญหาท่ีผ่านๆมา โดยพูดถึงกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีให้ประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก ท าให้สมาชิกได้
รวมตวักนั และวิทยากรท่ีไดค้ดัสรรมาเพื่อให้ความรู้ในช่วงสัมมนา สมาชิกได้มีมุมมอง
และสามารถน าไปใช้กบัธุรกิจของตนเองได ้สมาคมฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากการบ ารุงหรือ
ต่ออายุสมาชิก และการรับสมคัรสมาชิกเขา้ใหม่ ปัญหาในการจดักิจกรรมส่วนมากจะเป็น
ผูส้นบัสนุนบริษทัเดิมๆ ทั้งน้ีการจดักิจกรรมทุกคร้ังตอ้งการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจท าให้สมาชิกท่ีเขา้มาร่วม อยากกลบัมาร่วมงานอีก ซ่ึงตอ้งท าให้บริษทัชั้นน า
ไดเ้ห็นวา่มีประโยชน์ และอยากเขา้มาร่วมสนบัสนุนงานกบัสมาคมฯ  

 คุณอาริสา เลขาธิการสมาคมฯ ไดเ้สนอการจดักิจกรรมในแบบออนไลน์ โดยเสนอให้ใช้
ช่องทาง“ฮิตอีเวนต์ดอทคอม” ( HITEVENT.COM ) ท่ีเป็นเวป็ไซตแ์สดงสินคา้ออนไลน์  
เพื่อเป็นกิจกรรมใหม่ๆ ของสมาคมฯ และยงัแกปั้ญหาผูส้นับสนุนท่ีลดน้อยลง เน่ืองจาก
เป็นเพราะว่าทางบริษทัผูส้นับสนุน ไม่มีทีมงาน ติดเร่ืองของค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัต้องการ
ประหยดังบประมาณมากข้ึน ทั้งน้ีคุณกญัญา นายกกิตติมศกัด์ิ เห็นดว้ย แต่ขอใหจ้ดัท าแคค
ตาล็อคกลาง ท่ีสมาคมฯ ได้ด าเนินการอยู่นั้ น ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสามารถน ามาเป็น
แนวทางจดักิจกรรมแบบออนไลน์ของสมาคมฯได ้ 

 คุณกัญญา นายกกิตติมศกัด์ิ ได้เสนอให้จดักลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ เพื่อให้อุตสาหกรรม
เคร่ืองเขียนได้มีแนวโน้วการท างานใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกความ
คิดเห็นในการพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียนต่อไป โดยในท่ีประชุมเห็นสมควรวา่
ควรท่ีจะเร่ิมจดั ใหมี้กลุ่มคนท างานรุ่นใหม่เพื่อมาพฒันาสมาคมฯ ต่อไป   
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วาระที ่5) จัดท าแผนกจิกรรม ปี2561 

 ในท่ีประชุมไดท้  าการปรึกษาจดัท าแผนกิจกรรม และรายไดส้มาคมฯ ปี2561  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เดือนมกราคม ประชุมสัญจร และระดมสมอง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  
เดือนมีนาคม วนัเสาร์ท่ี 10 มีนาคม ก าหนดเยีย่มชมโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
   วนัอาทิตยท่ี์ 11 มีนาคม ก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
เดือนเมษายน งานแสดงสินคา้ STYLE APRIL 2018 (ร่วมกบักรมส่งเสริมฯ) 
เดือนพฤษภาคม ติดตามเก็บค่าบ ารุงสมาคมฯ ประจ าปี 2561 (ต่ออายสุมาชิก) 
เดือนมิถุนายน กิจกรรมตลาดนดัความรู้ คร้ังท่ี 1/2561 
เดือนกรกฎาคม ติดตามค่าโฆษณาทาง WWW.thaisoa.org 
เดือนสิงหาคม ติดตามค่าตูแ้สดงสินคา้ท่ีสมาคมฯ 
เดือนกนัยายน กิจกรรมตลาดนดัความรู้ คร้ังท่ี 2/2561 
เดือนตุลาคม  งานแสดงสินคา้ STYLE OCTOBER 2018 (ร่วมกบักรมส่งเสริมฯ) 
เดือนพฤศจิกายน กิจกรรม Stationery Day และ กิจกรรมปฎิทินสมาคมฯ ปี2562 

 
วาระที ่6) ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  

 ในท่ีประชุมมีมติก าหนดวนั จดัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เป็นวนัอาทิตย์ท่ี 11 
มีนาคม 2561  

 คุณ เดชาธร กรรมการฝ่ายทะเบียนรวบรวมสมาชิก  ได้เสนอให้จัดกรรมเยี่ยมชม
อุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน ในวนัเสาร์ท่ี 10 มีนาคม เพื่อใหส้มาชิกร้านคา้ปลีกไดเ้ดินทางมา 
เขา้ร่วมงานไดท้ั้ง 2 งาน โดยในท่ีประชุมเห็นดว้ย ทั้งน้ีคุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ จะตอ้ง
ด าเนินการติดต่อกบัโรงงานเพื่อพาสมาชิกเขา้เยีย่มชมอุตสาหกรรม 
 

วาระที ่7) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดท าแคทตาลอ็คกลางบน www.thaisoa.org 
 ความคืบหน้าหลังจากท่ีได้ก าหนดให้สมาชิก จดัส่งข้อมูลรายละเอียดสินค้า ทั้ งน้ีได้มี

สมาชิกส่งมาทั้งหมด 4 บริษทั คือ 

http://www.thaisoa.org/
http://www.thaisoa.org/
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- บริษทั ดีจีอาร์ต แอนด ์คราฟท ์จ ากดั 
- บริษทั ซากุระโปรดคัส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
- บริษทั พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั 
- บริษทั ดีเอชเอ สยามวาลา จ ากดั 

โดยคุณอรอาภา กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ จะนดัหมายกบัผูจ้ดัท าเวป็ท่ีสมาคมฯ เพื่อให้
เจา้หน้าท่ีสมาคมฯ ไดเ้รียนรู้ในการจดัท าแคคตาล็อคกลางในคร้ังน้ีดว้ย โดยมีก าหนดการ
จะแลว้เสร็จใหท้นัในวนัประชุมใหญ่ เพื่อน ามาเสนอใหส้มาชิกไดท้ราบ 

 
วาระที ่8 วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีสมาคมฯ ด าเนินการจดัเตรียมกระเช้า 
และติดต่อนดัหมาย คุณสนัน่ องัอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทย เพื่อเขา้พบสวสัดีปีใหม่ 

 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ เรียนเชิญกรรมการร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการจดัท าดชันี
หอการคา้ไทย-จีน โดยคุณสุริยนัต ์บุญแท ้ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยั ศูนยว์ิจยัเพื่อพฒันาสังคมและ
ธุรกิจ (SAB) ท่ีจะขออนุญาติเขา้พบเพื่อช้ีแจง พร้อมเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณะกรรมการ
สมาคมฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 ในท่ีประชุมมีมติเล่ือนวนัประชุมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นวนัจนัทร์ท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2561 เน่ืองจากกรรมการหลายท่านติดภาระกิจในวนัตรุษจีน  

 
จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

 

   อาริสา  จตัฎะษา                                                                                                  

 

  เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 


