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รายงานการประชุม 

วนัที ่16 มถุินายน พ.ศ. 2559 

ณ ทีท่ าการสมาคมเคร่ืองเขยีนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

คร้ังที ่4 / 2559 – 2561 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า 

2. คุณกญัญา  ปัญญาอาจอง 

3. คุณสมศกัด์ิ  ศุภองคป์ระภา 

4. คุณเพิ่มพงษ ์ อมัพรวสุิทธ์ิ 

5. คุณเดชาธร  จงจรัสพร 

6. คุณกุสุมา ตรีวชัระนุกลู 

7. คุณอาริสา จตัฎะษา 

8. คุณมาลิณี อญัชุลีพร 

9. คุณสุพร  แซ่ตั้ง 

10. คุณกุลธิดา  คุม้วงค ์  (รับมอบอ านาจประชุมแทน คุณสุเทพ เกรียงเมง็โคตร) 

 

เปิดประชุม เวลา 14:00 น. 

 คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า นายกสมาคมฯ เป็นประธานในท่ีประชุมและเปิดประชุม 
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วาระที ่1 )  ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 คุณ เพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม ฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศจะจดัเสวนาเร่ือง “สานพลงัประชารัฐ พลิกโฉม SME สู่สากล” ในวนัท่ี 21 
มิถุนายน เวลา 14.30 – 17.30 น. ท่ีห้อง World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand 
& Bangkok Convention Centre at Central World 
 

วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่3/2559-2561 เดือนพฤษภาคม 2559 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 

 คุณกุสุมา ตรีวชัระนุกูล เหรัญญิกสมาคมฯ กล่าวถึงงบการเงินประจ าเดือนพฤษภาคม ซ่ึงมี

รายรับต ่ากว่า รายจ่าย เน่ืองจากสมาคมฯไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรมในช่วงน้ี และมี

ค่าใชจ่้ายของสมาคมฯในแต่ละเดือน 

วาระที ่4) ความคืบหน้าเร่ือง Website 

 เน่ืองจากท่ีผ่านมามีสมาชิกท่ีตอ้งการส่งออกตอบรับการประชาสัมพนัธ์ใน Website ของ
ส ม า ค ม  ฯ  ม า น้ อ ย  คุ ณ กั ญ ญ า  ปั ญ ญ า อ า จ อ ง  น า ย ก กิ ต ติ ม ศั ก ด์ิ  แ ล ะ                                    
คุณ เพ็ญศิริ จึงมอบหมายให้คุณ อาริสา จตัฎะษา เลขาธิการสมาคมฯ ออกจดหมายแจง้
สมาชิกประชาสัมพนัธ์สินคา้เพื่อการส่งออกในเวป็ไซตเ์ป็นคร้ังท่ี 2 โดยมีการปรับเน้ือหา
เพื่อช้ีแจงให้ชดัเจนยิ่งข้ึน พร้อมก าหนดใหต้อบกลบัมาภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ
มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีสมาคมฯ ออกเมลล์ให้กบัสมาชิกทั้งหมด และส่งแฟ็กซ์เพิ่มเติม
ใหก้บัสมาชิกเฉพาะฝ่ายผูผ้ลิต น าเขา้-ส่งออก 
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วาระที ่5) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดงานตลาดนัดความรู้ 

 คุณเพญ็ศิริ ไดม้อบหมายให ้คุณอาริสา ออกจดหมายขอรับการสนบัสนุนร่วมออกบูธ โดย
มีพื้นท่ี ขนาด 3x3 เมตร ในราคา 15,000 บาท ก าหนดตอบกลบัร่วมสนบัสนุนในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งมอบหมายให้เจา้หน้าท่ี ออกเมลล์และส่งจดหมายให้กบัสมาชิก
ฝ่ายผูผ้ลิต น าเข้า-ส่งออกทั้ งหมด ทั้ งน้ี ผูส้นับสนุนจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง ดงัน้ี 
o การลงประชาสัมพนัธ์ใน www.facebook.com/ThaiStationery 
o แสดงโลโกบ้นเวทีภายในวนังาน 
o แสดงโลโกใ้นแผน่พบัประชาสัมพนัธ์งาน 
o Live Broadcast ทาง www.facebook.com/ThaiStationery ในวนังาน 
o การประชาสัมพนัธ์บนเวทีในวนังานช่วงพกัของการสัมมนา ประมาณ 10 นาที 

 สมาชิกสามารถเข้าร่วมชมสินค้าและฟังสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับผูติ้ดตาม 
1,200 บาทต่อคน 

 คุณ เพญ็ศิริ มอบหมายให้คุณกุสุมา ไปสอบถามค่าใชจ่้ายและรายละเอียดของสถานท่ีและ
เร่ืองอาหารต่อไป 
 

วาระที ่6) รายละเอยีดเพิม่เติมการประชุม Asia Stationery Alliance 

 คุณ เพ็ญศิริ ได้มอบหมายให้คุณอาริสา ประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มไลน์กรรมการฯ ท่ีสนใจ
เดินทางไปร่วมชมความคืบหน้าของสินคา้เคร่ืองเขียน + จบั Trend แนวโน้มเคร่ืองเขียน 
โดยใหแ้จง้ช่ือผูท่ี้สนใจเดินทาง ภายในวนัศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2559 

 ส าหรับการเดินทางไปร่วมประชุมงาน Asia Pacific Stationery Alliance ณ เมืองกวางเจา 
ในวนัท่ี 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  งบประมาณ ท่านละ 20,500 บาท ( รวมทุกอย่าง  
ไดแ้ก่ ตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกัสะดวกใกลท่ี้ประชุม ยานพาหนะและอาหาร )  
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 ตารางเวลา วนัท่ี 30 มิถุนายน 2016 เดินทางไปกวางเจา วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2016 ชมสินคา้
เคร่ืองเขียนในงานแฟร์ ( แต่ไม่ใช่กวางเจาแฟร์ ) วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2016 ร่วมประชุม 
Stationery Alliance วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2016 ชมตลาดสินคา้เคร่ืองเขียนและเดินทางกลบั   

 ขณะน้ีผูท่ี้สนใจร่วมเดินทางไปงาน Stationery Alliance ณ กวางเจา จ  านวน 6 ท่าน 

 คุณ กญัญา มอบหมายใหคุ้ณ อาริสา ติดตามขอเอกสารยนืยนัการจองโรงแรมจากผูจ้ดังาน 

 คุณ เพ็ญศิริ จะเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองเบญจรงค์เพื่อเป็นของท่ีระลึก น าไปมอบให้เจา้ภาพจดั
งาน Asia Pacific Stationery Alliance ณ เมืองกวางเจา 

 

วาระที ่7) ความคืบหน้าเร่ืองเคร่ืองหมายสมาคม ฯ เพือ่ติดสูท 

 คุณอาริสา ได้น าตัวอย่างเข็มกลัดจากทางร้านลูกสาวบุญศิลป์ พร้อมขนาดโลโก้ของ

สมาคมฯ ท่ีจะน าไปเป็นแบบท าเข็มกลัด เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและลง

ความคิดเห็น 

 ท่ีประชุมมีมติเลือกเข็มกลดัแบบชุปโรเด่ียม + ทอง ส าหรับท่านนายกฯ และคณะกรรมการ

สมาคมฯ ส่วนส าหรับสมาชิก เลือกแบบชุปทองธรรมดา 

 คุณเพญ็ศิริ ไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ช่วยประสานงานต่อเร่ืองราคา และจ านวน

ในการสั่งท ากบัทางร้านต่อไป 

 คุณ เพ็ญศิริ จะได้เป็นผูจ้ดัท าและส่ง Artwork โลโก้สมาคม ฯ มาให้เจา้หน้าท่ีสมาคม ฯ 

เพื่อใหส่้งต่อใหก้บัร้านลูกสาวบุญศิลป์ต่อไป 
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วาระที ่8) ความคืบหน้าเร่ืองการท า Business Matching ทีป่ระเทศลาว 

 คุณเพ็ญศิริ ก าหนดวนัเดินทางไปกลับ เวียงจันทน์ ในวนัท่ี 19-21 สิงหาคม 2559 ได้

มอบหมายให้ คุณอาริสา ร่างจดหมายประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิกให้ร่วมแสดงสินคา้ 

ค่าใชจ่้าย 20,000 บาทต่อคน (รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั อาหารและน ้ าหนกัสัมภาระไม่เกิน 20 

กิโลกรัม)โดยมีก าหนดตอบกลบัภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 

 คุณเพ็ญศิริ มอบหมายให้เจา้หน้าท่ี ส่งเมลล์ให้กบัสมาชิกฝ่ายผูผ้ลิต น าเขา้-ส่งออก และ

สมาชิกในท่ีเคยแสดงสินค้าในงาน Paper world & Hong Kong และงาน BIG+BIH ให้

ทราบดว้ย พร้อมทั้งประสานงานเร่ืองการส ารองท่ีนัง่ สายการบินแอร์เอเชีย แบบเท่ียวบิน

ไป-กลบั 

 

วาะที ่9)  วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 นายกฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คุณกญัญา คุณเพ็ญศิริ คุณสมศกัด์ิ และคุณอาริสา 

ได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ รับฟังการบรรยาย

เส้นทางเศรษฐกิจ และร่วมประชุม ในวนัจนัทร์ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.  

 

จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

 

 

       อาริสา  จตัฎะษา 

 

                 
                   ผูจ้ดรายงานการประชุม และเลขาธิการสมาคมฯ 
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