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รายงานการประชุม 

วนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขยีนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 

คร้ังที ่20 / 2559 – 2561 

รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษเ์ริงร่า  นายกสมาคมฯ 

2. คุณกญัญา  ปัญญาอาจอง  นายกกิตติมศกัด์ิ 

3. คุณกุสุมา  ตรีวชัระนุกลู  เหรัญญิกสมาคมฯ 

4. คุณมาลินี  อญัชุลีพร   กรรมการฝ่ายปฎิคม 

5. คุณอรอาภา  คงโต   กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

6. คุณเดชาธร จงจรัสพร  กรรมการฝ่ายทะเบียน 

7. คุณสุเทพ  เกรียงเมง็โคตร  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 ไดก้ล่าวในท่ีประชุมถึงเร่ืองท่ีน่าสนใจ คือ 

โครงการธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านธงฟ้า เป็นแนวทางท่ีกรมการคา้ภายใน กระทรวง

พาณิชย ์จดัข้ึนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกใหป้ระชาชนไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ใน

ราคาท่ีเป็นธรรม พร้อมทั้งยงัเป็นกลไกส าคญัของโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ท่ีให้ผูมี้

รายไดน้อ้ยน าบตัรมารูดซ้ือสินคา้ราคาประหยดั ซ่ึงมีวงเงินในบตัรจ านวน 200-300 บาท

ต่อเดือน เพื่อรองรับผูมี้รายไดน้อ้ย จ านวน 11.67 ลา้นคน โดยมีหมวดสินคา้เคร่ืองเขียน 

ในการน้ีทางกรมการคา้ภายในฯ จึงตอ้งการใหบ้ริษทัเคร่ืองเขียน ไดล้งทะเบียนเขา้ร่วม

เป็น Supplier กระจายสินคา้ใหก้บัร้านคา้ปลีกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ส าหรับท่านท่ีสนใจ

สามารถด าเนินการสมคัรได ้หรือ ติดต่อ กรมการคา้ภายใน ชั้น 5 ห้อง 20509 โทร. 02-

507-5663-4 และกองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ชั้น 11 กระทรวง

พาณิชย ์โทร. 1570 หรือ สามารถดูขั้นตอนการสมคัร พร้อมทั้งคุณสมบติัร้านคา้ท่ีจะเขา้

ร่วม สิทธิพิเศษ เง่ือนไขและขอ้หา้ม ไดท่ี้ http://www.dit.go.th  

วาระที ่2)  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่19/2559-2561 เดือนกนัยายน 2560 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี19/2559-2561 ประจ าเดือนกนัยายน 2560 

วาระที ่3)  รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนกนัยายน 2560 

 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจ าเดือนกันยายน มีรายรับต ่ากว่ารายจ่าย ซ่ึงเป็น
ค่าใช้ จ่ายประจ าเดือนของสมาคมฯ ในส่วนของรายรับ ท่ีย ังต้องติดตาม  คือ  ค่ า
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ ค่าพื้นท่ีประชาสัมพันธ์สินค้าในตู้โชว์สมาคมฯ และค่า
ประสานงานแสดงสินคา้ “STYLE” 

 คุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศกัด์ิ ขอเสนอเร่ืองบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารไทย
พาณิชย ์ท่ีมีจ  านวนเงินอยู ่711,696.70 บาท ใหน้ ามาเขา้บญัชีงบกระแสเงินสด  

http://www.dit.go.th/
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ของธนาคารธนชาติ เพื่อน ามาหมุนเวียน และเร่ืองเงินฝากประจ าท่ีอยู่ในบญัชีธนชาติ ให้
เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ด าเนินการแจง้ฝากประจ าตามเดิม แต่เปล่ียนเป็นฝากประจ า 3 เดือน  

 ความคืบหน้าเร่ืองขอคืนเงินภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair 
2015 กบักรมสรรพากร ซ่ึงเจา้หน้าท่ีกรมสรรพากรได้แจง้ว่า ขอเวลาในการตรวจสอบ
เอกสาร แลว้จะแจง้กลบัใหส้มาคมฯทราบหลงัจากไดต้รวจสอบเอกสารแลว้ 

วาระที ่4) สรุปการจัดกจิกรรมตลาดนัดความรู้ ในเร่ือง “เทคนิคการวางแผนภาษีให้สอดคล้องกบันโยบาย

ใหม่ของสรรพากร” เมื่อวนัอาทติย์ที ่17 กนัยายน 2560 

 มีผูเ้เขา้ร่วมงานทั้งหมด 87 ท่าน เป็นสมาชิก 65 ท่าน ผูติ้ดตาม 22 ท่าน และมีสมาชิกสมคัรเขา้
ใหม่จ  านวน 3 ราย เป็นร้านคา้ปลีกทั้งหมด 

 รายรับท่ีไดจ้ากงานตลาดนดัความรู้ มีดงัน้ี 

- ผูส้นบัสนุน 4 บริษทั 5 บูธ  75,000 บาท 

- ค่าผูติ้ดตาม 22 ท่าน / 1,200บ.  26,400 บาท 

- จ าหน่ายเส้ือ และเขม็สมาคมฯ       720 บาท 

รวมรายรับ    102,120 บาท 

 รายจ่ายจากงานตลาดนดัความรู้ มีดงัน้ี 

- ค่าสถานที จดัเล้ียง ค่าวทิยากร ทริปพนกังาน 104,950 บาท 

 สรุปแบบสอบถามจากสมาชิกท่ีตอบ 59 ท่าน วดัระดบัความพึงพอใจในเร่ือง สถานท่ี กิจกรรม 
ความรู้ท่ีได้ ระยะเวลา และความพึงพอใจต่อวิทยากร อยู่ในระดบั ดีมาก ส าหรับกิจกรรมท่ี
สมาชิกต้องการให้สมาคมฯ จดัข้ึนในคร้ังต่อไป คือ ท าธุรกิจ Online และ จดัซ้ือจดัจา้งกับ
ภาครัฐ คุณกญัญา นายกกิตติมศกัด์ิ เห็นวา่การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัภาษีหรือบญัชี สมาชิกส่วน
ใหญ่จะใหก้ารตอบรับเป็นอยา่งดี จึงขอเสนอกิจกรรมเพิ่มเติม คือ การดูงบการเงินโดยไม่ใช่นกั
บญัชี  
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วาระที ่5) สรุปเร่ืองการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ภายใต้ช่ืองาน “Style”  

วนัที ่17-21ตุลาคม 2560 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 มีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมออกงานทั้งหมด 12 บริษทั 28 คูหา ซ่ึงมีสมาชิกท่ีร่วมอยูใ่นโซนเดียวกนั 10 

บริษทั 20 คูหา โดยอยูพ่ื้นท่ีดา้นหลงัต่อจากสมาคมของเล่นฯ ท่ีHALL 102  

ภาพโดยรวมของงาน คือ เป็นงานท่ีใหญ่กว่าเดิม เร่ิมจดัตั้งแต่ HALLท่ี 98-104 แต่มีจ  านวนผู้

เขา้ชมจ านวนนอ้ย   

 คุณเพญ็ศิริ นายกสมาคมฯ ฝากให้เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ช่วยติดตามค่าประสานงานจากสมาชิกท่ี

ร่วมออกงาน บูธละ 1,000 บาท พร้อมทั้งให้เจา้หน้าท่ีท าแบบสอบถาม เพื่อให้สมาชิกท่ีรวม

ออกงานไดแ้สดงความคิดเห็นต่องานแสดงสินคา้ ภายใตช่ื้องาน “STYLE”  

 

วาระที ่6) ความคืบหน้าเร่ืองการจัดท าแคทตาลอ็คกลางบน www.thaisoa.org 
 คุณอรอาภา  กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ไดน้ าเสนอในท่ีประชุม เร่ืองรูปแบบหลงัจากท่ีได้

จดัท าเพิ่มเติมจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว โดยในท่ีประชุมขอเพิ่มเติมการปรับเปล่ียนรูปแบบ
หน้าเวป็ไซต์ เพื่อให้สมาชิกไดเ้ขา้ใช้แลว้มีประโยชน์ โดยเฉพาะหน้าข่าวสารต่างๆ หรือหน้า
กิจกรรมของสมาคมฯ  

 ส าหรับแคคตาล็อคกลาง คุณอรอาภา ไดจ้ดัรูปแบบตวัอย่าง ซ่ึงแบ่งประเภทสินคา้ ตามหมวด
สินคา้ ใหใ้นท่ีประชุมไดพ้ิจารณา เช่น หมวด ปากกา ปากกาเจล ฯลฯ โดยท่ีสามารถคลิกเขา้ไป
ท่ีหมวดของสินคา้ประเภทนั้นๆ เพื่อกดดูรูปภาพพร้อมรายละเอียดของสินคา้ ส่วนสมาชิกท่ี
สนใจลงภาพสินคา้ในแคคตาล็อคกลาง ทางคุณอรอาภา แจง้วา่จะจดัท าแบบฟอร์มเพื่อส่งให้
สมาชิกไดใ้ส่รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ทั้งน้ีรอการสรุปของในท่ีประชุมเร่ืองค่าใชจ่้ายส าหรับ
ลงโฆษณาในแคคตาล็อคกลาง โดยจะน ามาสรุปในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 

 
วาระที ่7) ความคืบหน้าเร่ืองน าคณะสมาชิกร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วันที่  30 ตุลาคม – 2

พฤศจิกายน 2560 
 มีสมาชิกผูร่้วมเดินทางชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ทั้งหมด 5 บริษทั 10 ท่าน  
 รายละเอียดค่าใชจ่้ายท่านละ 30,000 มีดงัน้ี 

http://www.thaisoa.org/
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- ค่าตัว๋เดินทาง ท่านละ 12,800 บาท 
- ค่าท าบตัรVISA เขา้ประเทศจีน ท่านละ 2,000 บาท (ท่านท่ีมีบตัรVISAแลว้ ค่าใชจ่้ายท่าน

ละ 28,000 บ.) 
- โดยทุกท่านจะมีเงินส่วนท่ีเหลือ 15,200 บาท (ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับ ท่ีพัก และ 

ค่าอาหาร) 
 
วาระที ่8)  ความคืบหน้าการเตรียมตัวจัดกจิกรรม Stationery day พร้อมจัดท าปฎทินิสมาคมปี 2561  

ในวนัอาทติย์ที ่19 พฤศจิกายน 2560 
 ณ ขณะน้ีมีสนบัสนุนตอบกลบัเขา้ร่วมออกบูธจ านวน 11 บริษทั 14 บูธ ฝากเจา้หน้าท่ีติดตาม

บริษทัท่ียงัไม่ไดใ้หค้  าตอบ  
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ เสนอว่าควรออกจดหมายแจง้เร่ือง Art work ปฎิทินปี2018 ให้กบั

ผู ้สนับสนุน และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ในวนัศุกร์ท่ี  3 
พฤศจิกายน เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย 
หลงัจากท่ีประชุมกบัผูส้นบัสนุนแลว้ จะน ามาแจง้ให้ในท่ีประชุมไดท้ราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

 

วาระที ่9) วาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 คุณเพญ็ศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมฯ และ คุณกุสุมา ตรีวชัระนุกูล เหรัญญิกสมาคมฯ ได้
เขา้ร่วมงาน กบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสมาคม
การค้า ได้ก าหนดจดังานสัมมนาสมาคมการคา้ ประจ าปี 2560 ภายใต้ช่ืองาน “Together is 
Power 2017” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  โรงแรมเซนทารา  แก
รนด ์แอทเซ็นทรัลเวลิด์  

 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้เขา้ร่วมพีธีเปิดงานแสดงสินคา้ “STYLE” เม่ือวนัองัคารท่ี 17 
ตุลาคม 2560 เวลา 15:30น. ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา  พิธีเปิดงานในคร้ังน้ี ทางกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ขอเชิญร่วมนอ้มร าลึกใน 
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898/17 ชั้น 11 ตึก 2 อาคารเอสวีซิต้ี 

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หนา้ 6 จาก 6 
 

 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีเปิดงานแสดง
สินคา้ โดยการถวายความค านบัเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พร้อมยืนสงบน่ิง และขบัร้อง
ประสานเสียงเพลง “ในหลวงของแผน่ดิน” 

 
จบการประชุม เวลา 17:00 น. 

   อาริสา  จตัฎะษา                                                                                                  

 

  เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 


