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รายงานการประชุม
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้ องประชุมสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สานักงานไทย
ครั้งที่ 19 / 2559 – 2561
รายนามกรรมการสมาคมฯ ผู้ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริ งร่ า

นายกสมาคมฯ

2. คุณกัญญา ปั ญญาอาจอง

นายกกิตติมศักดิ์

3. คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา

อุปนายกสมาคมฯ

4. คุณอาริ สา จัตฎะษา

เลขาธิการสมาคมฯ

5. คุณมาลินี อัญชุลีพร

กรรมการฝ่ ายปฎิคม

6. คุณอรอาภา คงโต

กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์

7. คุณเดชาธร จงจรัสพร

กรรมการฝ่ ายทะเบียน

8. คุณนิพฒั น์ นนทกานันท์

กรรมการฝ่ ายค้าปลีก

เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณสุ วมิ ล ศิลอานวย
2. คุณกุลธิดา คุม้ วงค์

เปิ ดประชุ ม เวลา 14:00 น.

 คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริ งร่ า นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในที่ประชุมและเปิ ดประชุม
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วาระที่ 1 )

ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
 คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษเริ งร่ า นายกสมาคมฯ กล่าวว่าในเดือนที่ผา่ นมาเข้าร่ วมประชุมกับ
องค์กรต่างๆ เช่น กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลท์สไตล์ไทย และหอการค้าไทยจีนฯ

วาระที่ 2)

รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 18/2559-2561 เดือนสิ งหาคม 2560
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่18/2559-2561 ประจาเดือนสิ งหาคม 2560

วาระที่ 3)

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ประจาเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม 2560
 คุณกุสุมา ตรี วชั ระนุ กูล เหรัญญิกสมาคมฯ รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน ประจาเดือน
กรกฎาคม มีรายรับต่ ากว่ารายจ่าย ซึ่ งเป็ นค่าจัดเลี้ยงงานตลาดนัดความรู ้ในเดือนมิถุนายน
และค่าจัดทาบัญชีครึ่ งปี 2560 รวมถึงค่าใช้จ่ายประจาเดือนของสมาคมฯ ส่ วนรายรับมาจาก
ค่าบารุ งสมาคมฯ
 สถานการณ์ ท างการเงิ นประจาเดื อนสิ งหาคม มี รายรั บ ต่ ากว่ารายจ่าย ซึ่ งเป็ นค่ าใช้จ่าย
ประจาเดือนของสมาคมฯ และมีรายรับจากค่าบารุ งสมาคม
 ตามที่ ไ ด้มี ม ติ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ปิ ดบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ - ธนาคารธนชาต ( โครงการแจก
อุปกรณ์ ) เลขที่บญ
ั ชี 287-2-03910-6 ซึ่ งมีจานวนเงิน 3,343.92 บาท โดยให้นาเงินไป
เข้า บัญ ชี ธ นชาต-งบกระแสเงิ น สด ทั้ง นี้ เจ้าหน้าที่ ส มาคมฯ ได้ด าเนิ น ปิ ดบัญ ชี เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
 ความคืบ หน้าเรื่ องขอคื นเงิ นภาษี งาน Paper World และ Hong Kong Stationery Fair
2015 กับ กรมสรรพากร ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ กรมสรรพากรได้ แ จ้ งว่า ขอเวลาในการตรวจสอบ
เอกสาร เนื่องจากสมาคมฯ ได้ยนื่ ขอคืนเงินภาษี เป็ นแบบฟอร์ ม ค.11 จึงต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารนานกว่าการยื่นขอคืนภาษีแบบปกติ เมื่อตรวจสอบเสร็ จแล้วจะทาการ
สรุ ปและแจ้งกลับให้ทางสมาคมฯ ทราบ
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วาระที่ 4)

การเตรี ยมตัวจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ในเรื่ อง “เทคนิคการวางแผนภาษีให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายใหม่ ของสรรพากร” ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
 ณ ขณะนี้ มีสมาชิ กตอบรับเข้าร่ วมงาน จานวน 74 ท่าน เป็ นสมาชิ ก จานวน 55ท่าน และ
ผูต้ ิดตาม 19ท่าน
 ผูส้ นับ สนุ นงานจานวน 4 บริ ษ ทั 5 บูธ โดยเจ้าหน้าที่ ส มาคมฯ ได้ออกจดหมายแจ้งกับ
ผูส้ นับสนุ นเพื่อให้เตรี ยมความพร้อมในการจัดเตรี ยมบูธแสดงสิ นค้า ในเวลา 7:00 น.เพื่อ
ทาการจับฉลากเลือกพื้นที่ และการพรี เซ้นท์สินค้าก่อนเริ่ มสัมมนาในครั้งนี้ดว้ ย
 ในที่ป ระชุ มได้ส รุ ป ส าหรับเรื่ องจัดเตรี ยมสถานที่ โดยคุ ณกุสุมา และ คุ ณมาลิ นี จะเป็ น
ผูด้ ู แ ลในเรื่ อ งของสถานที่ แ ละการจัด เลี้ ยง คุ ณ อาริ ส า ช่ ว ยท าหน้ า ที่ เป็ นพิ ธี ก ร ส่ ว น
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทาหน้าที่ดูแลการลงทะเบียนของสมาชิ ก การสมัครสมาชิ กใหม่ การ
ชาระค่าบารุ งสมาคมฯ ปี 2560 พร้อมทั้งเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุ มว่าควรจะนาเสนองาน Stationery Day ที่จะ
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนในงานครั้งนี้ ดว้ ย พร้อมทั้งให้คุณอรอาภา ช่วยทาการ
ประชาสัมพันธ์เรื่ องเว็ปไซต์สมาคมฯ ว่ามีสิทธิ ประโยชน์ให้สมาชิกในช่องทางใดบ้าง

วาระที่ 5)

ความคื บ หน้ าเรื่ อ งการจั ด งานแสดงสิ น ค้ าไลฟ์ สไตล์ รูป แบบใหม่ Life + Style วัน ที่ 17-21
ตุลาคม 2560 ของกรมส่ งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
 ทางกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ได้ต้ งั ชื่ องานให้เข้ากับงานแสดงสิ นค้ารู ปแบบ
ใหม่ที่รวม 3 งานไว้ในงานเดี ยวกัน คือ งานเฟอร์ นิเจอร์ งานแฟชัน่ และงานแสดงสิ นค้า
ของขวัญและงานแสดงสิ นค้าของใช้ในบ้าน โดยใช้ชื่อใหม่วา่ “ STYLE ”
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 ณ ขณะนี้ มีสมาชิ กเข้าร่ วมออกงานทั้งหมด 12 บริ ษทั 28 คูหา โดยมีสมาชิกที่อยูใ่ นพาวิล
เลี่ยนสมาคมฯ จานวน 10 บริ ษทั 20 คูหา
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้คุณพัชริ นทร์ กรรมการสมาคมฯ ช่วยประสาน
กับ บริ ษทั ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้างบูธและจัดทาพาวิลเลี่ ยนสมาคมฯ ซึ่ งได้ติดต่อกับ บริ ษทั ดิ
เอ็กซ์ซิบีส จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั ทาบูธให้กบั สมาคมของเล่นฯ โดยติดต่อกับ คุณอัครเดช
จตุรพฤกษ์ เป็ นผูร้ ับเหมา ซึ่งอยูใ่ นช่วงการต่อรองราคา
 ทางกรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า งประเทศ เรี ย นเชิ ญ นายกสมาคมฯเข้า ร่ ว มงานแถลง
ข่าว งานแสดงสิ นค้าไลฟ์ สไตล์รูปแบบใหม่ โดยมีกาหนดการจัดงานฯ ในวันอังคารที่ 19
กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อีเดน โซน ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลเวิลด์ ราช
ประสงค์
วาระที่ 6)

ความคืบหน้ าเรื่องการจัดทาแคทตาล็อคกลางบน www.thaisoa.org
 คุณอรอาภา กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ตามมติในที่ประชุมได้สรุ ปเลือกแบบ
ไว้ เบื้ องต้น ได้นาส่ งให้กบั ผูจ้ ดั เว็ป ไซต์เรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ท าเว็ป ไซต์ได้ขอข้อมูล
ประวัติของสมาคมฯ และรู ปภาพกรรมการสมาคมฯ ปั จจุบนั เพื่ออัพเดทและปรับเปลี่ยน
หน้าเว็ปไซต์ สาหรับเรื่ องรายละเอียดสิ นค้า คุ ณอรอาภา แจ้งว่าขอให้ผูจ้ ดั ทาเว็ปไซต์ช่วย
ดาเนินการจัดทาและนาส่ งมาให้ก่อนปลายเดือนตุลาคม เนื่องจากสมาคมฯ จะมีกิจกรรม
งานStationery Day ในเดือนพฤศจิกายน โดยจะนาข้อมูลที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ในงานครั้งนี้ ดว้ ย แต่ท้ งั นี้ ขอข้อมูลเพื่อมานาเสนอในที่ประชุ มในเดือนตุลาคมก่อน คุณอร
อาภาแจ้งว่า จะนามาให้ในที่ประชุมได้สรุ ปในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 7)

ความคื บ หน้ าเรื่ อ งน าคณะสมาชิ ก ร่ วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม – 2
พฤศจิกายน 2560
 ณ ขณะนี้มีสมาชิกร่ วมเดินทางทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้
1.บริ ษทั ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จากัด 3 ท่าน
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2.บริ ษทั พรี เมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จากัด 2 ท่าน
3.บริ ษทั ดีจีอาร์ ต แอนด์ คราฟท์ จากัด
2 ท่าน
4.บริ ษทั พี เค ภัทรกิจ จากัด
2 ท่าน
5.บริ ษทั ที.ซี .ซี สเตชัน่ เนอรี่
1 ท่าน
 กาหนดการเดินทาง วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2017 ค่าใช้จ่ายท่านละ 30,000 บาท
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-668
30 ตุลาคม
ออกเดินทางเวลา 09:50 – ถึงกวางเจาเวลา 13:30 น.
จากนั้น เดินทางเข้าที่พกั พร้อมทาบัตรเข้าชมงานแฟร์
** (หากมีเวลาจะพาคณะชมแหล่งช้ อปปิ้ ง)
และ รับประทานอาหารเย็น
พาคณะเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ และร่ วมเลี้ยงรับรอง
31 ตุลาคม
จากสมาคมเครื่ องเขียนกวางเจา
พาคณะเข้าชมงานกวางเจาแฟร์
1 พฤศจิกายน
พาคณะชมตลาดค้าส่ งเครื่ องเขียนกวางเจา
2 พฤศจิกายน
และเดินทางกลับกรุ งเทพฯ เที่ยวบิน TG-679 เวลา 20:25 – 22:45 น.

วาระที่ 8)

ความคืบหน้ าการเตรียมตัวจัดกิจกรรม Stationery day พร้ อมจัดทาปฎิทนิ สมาคมปี 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
 คุณเพ็ญศิริ นายกสมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่าควรออกจดหมายแจ้งขอรับ
การสนุ น สนับ งานโดยขอให้ตอบกลับ ภายในวัน ที่ 6 ตุ ล าคม ส าหรั บ ค่ าใช้จ่ายในการ
ออกบูธพร้อมทาปฎิทินสมาคมฯ ปี 2561 จานวน 35,000 บาท
 ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ส าหรั บ ก าหนดการช่ ว งเช้า โดยจะเชิ ญ ท่ า นสุ พ รรณ มงคลสุ ธี ร์
ประธานอุตสาหกรรม มาเป็ นประธานเปิ ดงาน ซึ่ งภายในงาน จะจัดเป็ นลักษณะแกลลอรี่
ของสมาคมฯ มีเวิรค์ช็อปสาหรับสมาชิ กที่ร่วมออกบูธ สลับกับการสัมมนาในช่วงเช้าและ
บ่าย มีการจับ รางวัล 2 รอบ มี ส่วนลดจากบริ ษทั ผูแ้ สดงสิ นค้าภายในงาน พร้ อมทั้งแจก
ปฎิทินให้กบั สมาชิกที่มาร่ วมงาน
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สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย
898/17 ชั้น 11 ตึก 2 อาคารเอสวีซิต้ ี
ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

 ประชุมในครั้งต่อไปจะมาสรุ ปจานวนผูส้ นับสนุนงานให้ในที่ประชุมได้ทราบ
วาระที่ 9)

วาระอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

 คุณกัญญา นายกกิตติมศักดิ์ ฝากให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ช่วยติดตามค่าบารุ งสมาคมฯ จาก
สมาชิก กลุ่มผูผ้ ลิต นาเข้า-ส่ งออก ที่เคยร่ วมออกงานกับสมาคมฯ เนื่องจากค่าบารุ งสมาคม
ยังไม่ถึงตามเป้ าหมาย

 ด้วยกลุ่มงานสิ นค้าไลฟ์ สไตล์ สานักส่ งเสริ มการค้าสิ นค้าไลฟ์ สไตล์ ได้มีแผนจะจัดทา
Factsheet สถานการ์ ณการส่ งออกสิ นค้าเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ภาครัฐและเอกชนที่จะเก็บข้อมูลจัดทาสถิติและสถานการ์ ณการส่ งออก จึงได้
เรี ยนเชิ ญสมาคมเครื่ องเขียนฯ เพื่อทบทวนพิกดั สิ นค้า พร้ อมทั้งได้ทาตารางเปรี ยบเทียบ
พิกดั ระหว่างของกรมส่ งเสริ มและสมาคมเครื่ องเขียนฯ เพื่อเปรี ยบเทียบและตัดพิกดั สิ นค้า
ที่ในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนตัวเลขแล้วออก โดยให้พิกดั ได้ตรงกันระหว่างกรมส่ งเสริ มฯและ
สมาคมฯ ทั้งนี้ได้พิกดั ใหม่ที่เริ่ มใช้ในปี 2017 โดยแบ่งออกเป็ น 3 หมวดได้แก่
หมวดที่ 1. อุปกรณ์การเขียนและลบคาผิด
หมวดที่ 2. อุปกรณ์ศิลปะ
หมวดที่ 3. เครื่ องใช้สานักงาน
หลังจากการทบทวนเรื่ องพิกดั กับกรมส่ งเสริ มแล้ว จะนาความคืบหน้ามาแจ้งในที่ประชุ ม
ครั้งต่อไป

จบการประชุ ม เวลา 17:00 น.
อาริ สา จัตฎะษา

เลขาธิการสมาคมฯ และผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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