รายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน ธันวาคม 2561
สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ณ ห้ องนภาลัยบอลรู ม โรงแรม ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ
***********************************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ
2. นายสแตนย์เลย์ ซิททั
ติง
อุปนายก
3. นายวิรัช
จัตุรภุชพิทกั ษ์
อุปนายก
4. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
5. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
6. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายก
7. ดร.ศุภชัย
เจนศักดิ์ศรี สกุล
อุปนายก
8. ดร.อดิษฐ์
ชัยรัตนานนท์
เลขาธิการ
9. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิก
10. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
นายทะเบียน
11. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
12. นายผดุงชัย
พิสุทธิธาดามงคล
ปฏิคม
13. นายศักดิ์
ฤกษ์ลภั นะนนท์
กรรมการกลาง
14. นายพรสวัสดิ์
นวพล
กรรมการกลาง
15. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
16. นายฟองซัว ฌอง
เกอร์ โนลด์
กรรมการกลาง
17. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
18. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
19. นายคัง
อาย จอง
กรรมการกลาง
20. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
21. นางสาวสุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายพงศ์พนั ธุ์
จันทร์สุกรี
กรรมการกลาง
2. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
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เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่านนายกฯวิชิต กล่าวต้ อนรับท่าน
สมาชิกฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
 สถิตินกั ท่องเที่ยวจากทางสมาคมฯ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ของสนามบิน
สุ วรรณภูมิและดอนเมือง มีจานวนทั้งสิ้ น 5,422,727 คน โดยคาดว่าตลอดทั้งปี จะได้
มากกว่า 5 ล้า น 6 แสนคน จ านวนที่ เ ข้า มาเฉพาะในกรุ ง เทพฯผ่า นทาง ATTA
ประมาณ 20% ของทั้งหมด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตลาดทั้งหมดเริ่ มติดลบกว่า 11%
gfnvoกันยา 25 ตุลา 19 พฤศจิ 23 ธันวา เหลือ 12 มาตรการฟรี VOA ด้วย ภาพรวม
เดือนนี้มีโอกาสไม่ติดลบแล้ว ตัวเลขของทางกระทรวงการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดการณ์
ว่าอาเซี ยนอนาคตจ้ะติบโดต +20.27 ตลาดยุโรป +2.38 ตลาดอเมริ กากลาง +9.27%
USA เติบโตดี และ ตามมาด้วยเอเชียใต้ อินเดีย +19.19
 ท่านนายกฯรายงานให้ทราบ ด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่ วมกับ
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติมีกาหนดจัดงาน We Care about you เราห่ วงใยคุณ วันที่ 20
มกราคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อช่วยส่ งเสริ มตลาดนักท่องเที่ยวจีน โดย
จัดทาโครงการเสิ ร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลงกินเนสบุค๊ จึงขอให้ท่าน
สมาชิกฯที่ทาตลาดจีน มาเก๊า ฮ่องกง เชิญชวนนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารไทย
และข้าวเหนียวมะม่วงร่ วมกัน(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่ งจะมีการแจกใบประกาศนียบัตร
รับรองการเข้าร่ วมงานด้วย ทั้งนี้ สามารถติดต่อกลับมายังสมาคมฯได้
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้ องแม่ น้าแกรนด์
บอลรู ม ชั้ น 2 โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แม่ นา้ ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ (จานวน 7 หน้ า)
มติทปี่ ระชุ ม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ และ แนะนาสมาชิกใหม่
 นายไพรัตน์ ห่ านศรีสุข ตาแหน่ ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิก
ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,602 ราย แบ่งเป็ นสมาชิ กสามัญจานวน
1,157 ราย สมาชิ กสมทบจานวน 440 ราย สมาชิ กกิ ตติ มศักดิ์ จานวน 5 ราย และมี
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สมาชิ กใหม่ประจาเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น 24
ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2 แนะนาสมาชิ กใหม่ จานวน 24 ราย ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1.บริษัท สุ ภัทรา จากัด SUPATRA CO.,LTD.
เลขที่ สมาชิก 04440 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด Worldwide และ
Boat Service โดยมี นายประยงค์ ศิริภาพ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่
เลขที่ 258 ซอยวัด ระฆัง ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์ แขวงศิ ริ ร าช เขตบางกอกน้อ ย
กรุ งเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2866-3169, 092-262-5972 แฟกซ์ 0-28663165 E-mail booking@supatraboat.com, dos@supatrarealestate.com
2. บริษัท แพลน วาเคชั่น เอเชีย จากัด PLAN VACATION ASIA CO.,LTD
เลขที่ ส มาชิ ก 04441 สมาชิ ก สามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด ยุโ รป
OUTBOUND ตลาด เอเชีย โดยมี นางสาวสุ ณี เพียรงาม เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
สานักงานใหญ่ ใหญ่ เลขที่ 829 ซอยวิสุทธิ นิเวศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2690-3114-5 แฟกซ์ 0-2690-3116
E-mail info.pvathailand@gmail.com Website : www.planvacationasia.com
3. บริ ษัท ไทย จิน ห่ าว ทราเวล กรุ๊ ป จากัด THAI JIN HAO TRAVEL GROUP
CO.,LTD. เลขที่สมชิก 04442 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน
โดยมี นายธเนตร สายลุนเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 318/121
ซอยลาดพร้ า ว 87 (จัน ทราสุ ข ) แขวงคลองเจ้า คุ ณ สิ ง ห์ เขตวัง ทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2023-3538, 0-2194-4612 แฟกซ์ 0-21944613 E-mail : thaijinhao@hotmail.com
4. บริ ษั ท ยี่ ห รง ทราเวิ ล อิ น เตอร์ เนชั่ ล แนล จ ากั ด YIRONG TRAVEL
INTERNATIONAL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04443สมาชิ กสามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด ไต้หวัน โดยมี นายธนวัฒน์ ปานอนันต์เป็ น กรรมการผูจ้ ดั การ
สานักงานใหญ่ เลขที่ 308 ชั้น 2 ซอยโรหิตสุ ข ถนนรัชดาภิเษก 14 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0-2001-3377 แฟกซ์ 0-2001-3377
E-mail : yirongtravel@gmail.com
5. บริษัท เจีย บิน ไท่ เจ่ อ ทัวร์ จากัด JIA BIN TAI ZE TOUR CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04444 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี
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นายสุ ร พล แซ่ จ ริ ง เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 522/14 ซอย
รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
10310 โ ท ร ศั พ ท์ 0-2998-9806 แ ฟ ก ซ์ 0-2998-9806 E-mail :
beriyapha1211@gmail.com
6. บริ ษัท คิคูโก จากัด KIKOOGO CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04445 สมาชิกสามัญ
ประเภท INBOUND ตลาด แอฟริ กาเหนือ, ตะวันออกกลาง โดยมี นายสุ ริยนั ต์ บิน
รั ตแก้ว เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ 14 อาคารคาซ่ า เรสสิ
เด้นท์ ซอยหัวหมาก 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2300-0592 แฟกซ์ 0-2300-0593 E-mail : suriyan@kikoogo.com,
sales@kikoogo.com Website : www.kikoogo.com
7. บริษัท นิวไดกิน้ จากัด NEW DAIKIN CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04446 สมาชิก
สามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน, เอเชี ย โดยมี นายวิทยา ถาวรกิ จ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 20 ชั้น ที่ 2 ซอยริ น รดา ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02379-3211 แฟกซ์ 0-2379-2312 E-mail : coachwit@hotmail.com
8.บริษัท แพลตตินั่ม โอเชี่ยน จากัด PLATINUM OCEAN CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04447 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน, เอเชีย, อินเดีย,
ตะวันออกกลาง ประเภท OUTBOUND ตลาด ไทย โดยมี นายธี ศิษฏ์ ณ สงขลา
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 298/103 โครงการศุภาลัย วิสต้า
แอท ห้า แยกปากเกร็ ด ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2103-6403 แฟกซ์ 0-2103-6402
E-mail : info@platinumocean.asia Website : www.platinumocean.asi
9.บริษัท วัน่ หัว อินเตอร์ เนชั่ลแนล ทราเวล จากัด WAN HUA INTERNATIONAL
TRAVEL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04448 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด จี น โดยมี นางสาววรรณา จันทร์ อน้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 280 ชั้น ที่ 3 ห้องเลขที่ 303 ซอยลาดพร้ าว 94 (ปั ญ จมิ ต ร) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2559-3888
E-mail : wanhua_travel@hotmail.com
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10.บริ ษัท หลง เซิ่ น บิสสิ เนส กรุ๊ ป จากัด LONG SERN BUSINESS GROUP
CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04449 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดย
มี น ายสมชาติ แซ่ ลี่ เป็ นกรรมการผู ้จ ัด การ ที่ อ ยู่ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 55/147
หมู่บา้ นกลางเมืองพระราม 9 ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 88 (อรพิน) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2048-8868 แฟกซ์ 02048-8869 E-mail : taiseng147@gmail.com
11.บริษัท โนวาเวย์ จากัด NOVAWAY CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04450
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด ฝรั่งเศส โดยมีนางพรรณี โบซิ โอ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 104 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 15 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2530-6722-23 แฟกซ์ 0-2932-0081 E-mail : info@novaway.asia
Website : www.novaway.asia
12.บริ ษัท สนุก สนุก ฮอลิเดย์ จากัด SANOOK SANOOK HOLIDAYS CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04451 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด มาเลเซี ย, สิ งคโปร์ ,
จีน โดยมี นายสรุ จสิ ชฌ์ สรุ จสิ ชฌ์พล เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงานใหญ่
เลขที่ 119/245 ซอยสายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2276-2282, 063-202-1832 แฟกซ์ 0-22762280 E-mail : salessanook@gmail.com
13.บริ ษั ท ไทย เด ลี่ อิ น เต อร์ เนชั่ นแนล กรุ๊ ป จ ากั ด THAI
DELI
INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04452 สมาชิ กสามัญ
ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายซงดี จ่วง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่
ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 547 ซอย 20 มิ ถุ น า 11 แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2002-4686 แฟกซ์ 0-2002-4686
E-mail : thaidelitravel@gmail.com
14.บริษัท บางกอก วาเคชั่น จากัด BANGKOK VACATION CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04453 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี
นายประสิ ทธิ์ วงศ์เมธากูลเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 6/39 หมู่
ที่ 4 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0-24158355-56, 0-2415-8292 แฟกซ์ 0-2118-2895 E-mail : bkkvacation888@gmail.com
5

การประชุมสมาชิกประจาเดือน ธันวาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรม ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ

***************************************************************************************************************************

15.บริ ษัท วั่นกั๋ว อินเตอร์ เนชั่ นแนล กรุ๊ ป จากัด WANGUO INTERNATIONAL
GROUP CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04454 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด จี น โดยมี นายหยูน หย่งหลิ ว เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ส านัก งานใหญ่
เลขที่ 280 ซอยลาดพร้ าว 94
(ปั ญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2102-7521 แฟกซ์ 0-2102-7538
E-mail : wanguointer6@gmail.com
16.บริษัท เจ.วาย.ที จากัด J.Y.T CO.,LTD. (JYT TOUR) เล ข ที่ ส ม าชิ ก 04455
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายรุ่ งโรจน์ พจน์ชินวัฒน์
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 1675 ชั้น 2 ซอยลาดพร้ าว 94
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2102-4237 แฟกซ์ 0-2102-4294 E-mail : jyt.limited@gmail.com
17.บริ ษั ท แพนดานั ส เอส.เจ. เทรเวล จ ากัด PANDANUS S.J. TRAVEL
CO.,LTD. เลขที่ ส มาชิ ก 04456 สมาชิ ก สามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด
โปแลนด์ โดยมีนางสุ ภาวรรณ โคปิ ยัคเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่
เลขที่ 60/178 หมู่ที่ 6 ตาบลลาดสวายอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10150
โทรศัพท์ 085-120-8712 แฟกซ์ – E-mail : info@pandanus.pl
18.บริ ษั ท นิ ว จิ น ไท่ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล ทั ว ร์ จ ากั ด NEW
JINTAI
INTERNATIONAL TOUR CO.,LTD. เลขที่ส มาชิ ก 04457 สมาชิ ก สามัญ
ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายการุ ณ ศิริโยธิ พนั ธุ์ เป็ นกรรมการ
ผู จ้ ัด การ ที่ อ ยู่ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 90/42 หมู่ ที่ 18 ต าบลบางพึ่ ง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2462-6250 แฟกซ์ 0-2462-6251
E-mail : new.jintaiinter@yahoo.com
19.บริ ษัท บริ ษัท คาซ่ า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จากัด CASA VILLE (CHONBURI
2554) CO.,LTD. (CENTRE POINT HOTEL PATTAYA) เลขที่สมาชิก 04458
สมาชิ ก สามัญ ประเภท โรงแรม จี น โดยมี นางสุ ว รรณา พุ ท ธประสาท เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 275 หมู่ที่ 6 ตาบลนาเกลือ อาเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-186-888 แฟกซ์ 038-186-889
E-mail : sales_pattaya@centrepoint.com

6

การประชุมสมาชิกประจาเดือน ธันวาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรม ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ

***************************************************************************************************************************

20.บริษัท คฤหาสน์ สราสิ นี จากัด SARAINEE MANSION CO.,LTD. (BELLA B
HOTEL) เลขที่สมาชิ ก 04459 สมาชิ กสามัญ ประเภท โรงแรม โดยมี นายสรา
วิทย์ กลิ่ นสุ คนธ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 9/45 หมู่ที่ 2
ตาบลบางกรวย ตาบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2409-5789
แฟกซ์ 0-2409-5784 E-mail : rsvn@bellabhotel.com
21.ห้ า งหุ้ น ส่ วนจ ากัด ศรี ราชาเทพโยธิ น SRIRAJATEPYOTIN LTD.,PART.
เลขที่สมาชิ ก 04460 สมาชิ กสามัญ ประเภท สถานที่ ท่องเที่ ยว โดยมี นายสมควร
นกหงษ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 4 ตาบล
หนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 097-878-8888, 090197-6800 แฟกซ์ 038-323-380 E-mail : info@flowerlandpattaya.com
22.บริษัท ณสั ทธา จากัด NASATTA CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04461 สมาชิกสามัญ
ประเภท สถานที่ท่องเที่ยว โดยมีนายอานวย ศิริพรเลิศ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่
สานักงานใหญ่ เลขที่ 41/1 หมู่ ที่ 3 ตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุ รี
70160 โทรศัพท์ 032-383-333, 094-454-9194 แฟกซ์ 032-383-444
E-mail : info@nasatta.com
23.บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด SIAM PIRIYA DEVELOPMENT
CO.,LTD. (MIXT CHATUCHAK) เลขที่สมาชิก 04462 สมาชิกสามัญ ประเภท
ศูนย์สรรพสิ นค้า โดยมีนายซงดี จ่วง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่
เลขที่ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 8 ถนนก าแพงเพชร 3 แขวงจตุ จ ัก ร เขตจตุ จ ัก ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2061-6711 แฟกซ์ 0-2272-5012
E-mail : wacharapong@mixtchatuchak.com
24.บริ ษัท เอ็ม เมด กรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด M MED GROUP HOLDING CO.,LTD.
เลขที่สมาชิ ก 04463 สมาชิ กสามัญ ประเภท บริ การทางการแพทย์ โดยมี นางสาว
สกุลตา ทองสง่า เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ สานักงานใหญ่
เลขที่ 637/8 ถนนรามคาแหง 79แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2101-1226, 085-588-5999 แฟกซ์ E-mail : purchase.mhealth@gmail.com
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ และ อนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 4

การเสวนาพิเศษ หัวข้ อ “ทิศทางเศรษฐกิจ และ การท่องเทีย่ วของไทย ปี 2562” โดย
 คุณยุทธศักดิ์ สุ ภสร ตาแหน่ ง ผู้ว่าการการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย กล่าว
รายได้ที่ ต้ งั เป้ า ไว้ในปี หน้า นี้ คื อ ประมาณสามล้านล้านบาท โดยมาจาก
ตลาดต่างประเทศจานวนสองล้านล้าน และในประเทศหนึ่งล้านล้านบาท ซึ่ ง
จากการประเมินจากฝ่ ายนโยบายและแผน คือ 3.4 ล้านล้านบาทของภาพรวม
จากเหตุการณ์ที่ผา่ นมาหลายด้าน เช่น เรื อล่มที่ภูเก็ต เป็ นต้น ช่วงที่มีจานวน
นัก ท่ องเที่ ย วติ ด ลบมากที่ สุ ดคื อ เดื อ นตุ ล าคม และน้อ ยลงมาเรื่ อ ยๆ แต่
จานวนนัก ท่ องเที่ ย วจี นยัง บวกอยู่ 8% และเมื่ อเร็ วๆนี้ ไ ด้มี ก ารฉลลอง
นักท่องเที่ยวจีนคนที่ 10 ล้าน และคาดว่าจะถึง 10.5 ล้านคน เรื่ องของปั จจัย
เสี่ ยงจากเศรษฐกิ จจีนที่ชะลอตัวลง การลดอัตราการจ้างงาน จะต้องเตรี ยม
ตัวบริ หารความเสี่ ยง จึงต้องมีการกระจายตัวมากขึ้น ในแง่ของค่าใช้จ่ายที่
ยังคงสู ้ ไม่ไ ด้ ตลาดญี่ ปุ่น เกาหลี อิ นเดี ย เคยตั้ง เป้ า ไว้ที่สองล้านคน ในปี
2020 แต่ ค าดว่ า จะท าให้ ถึ ง สองล้ า นคนภายในปี หน้ า และยัง คงรั ก ษา
สถานภาพในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกต่อไป
 ดร.ทิต นั น ทิ์ มั ล ลิก ะมาส ต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยผู้ ว่ า การสายนโยบายการเงิ น
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กล่ า ว การท่ อ งเที่ ย วมี บ ทบาทและสั ด ส่ วนต่ อ
เศรษฐกิจไทยเป็ นอย่างมาก ในภาวะเศรษฐกิจโลกปี นี้ และปี หน้าจะผันผวน
และซับซ้อน การเติบโตค่อนข้างใช้ได้ เศรษฐกิ จโลกในปี หน้าจะชะลอตัว
ลง และจะมี ความเสี่ ย งที่ ต้องจับตามอง การดาเนิ นนโยบายของทางการ
สหรัฐอเมริ กา มีผลต่อการค้าของโลก ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินยู
โร ค่ า เงิ น ปอนด์ ผ นั ผวน หรื อ ของสหรั ฐ ฯเอง จะส่ ง ผลต่ อ ค่ า เงิ น สหรั ฐ
เศรษฐกิจไทยในปี หน้า คาดว่ายังขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4 ถึงแม้เศรษฐกิจโลก
จะชะลอตัวลง แต่อุปสงค์การบริ โภคยังคงดีข้ ึน
 คุณวิชิต ประกอบโกศล ตาแหน่ ง นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่ องเที่ยว
กล่ า ว เราเน้น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ มุ ม มองแนวโน้ม ในปี หน้า ของ
ภาคเอกชน น่าจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่ อง คิดว่าเศรษฐกิจทัว่ โลกในปี หน้า
ไม่เลวร้ าย ส่ วนใหญ่จะมาจากแถบเอเชี ยจานวน 75% ของทั้งหมด ความ
ต้องการนักท่องเที่ ยวที่ มีคุณภาพกระจายไปสู่ เมืองรอง ของตลาดประเทศ
อาเซี ยน เช่น เวียดนาม มาเลเซี ย น่าจะเติบโตเฉลี่ยกว่า 5% ประเทศที่โตกว่า
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7% คือ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา ลาว พม่า ประเทศที่เติบโต 3-4% ได้แก่
ไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ประเทศที่ มี นัก ท่ องเที่ ย วเชิ ง ปริ ม าณ คื อ อิ นเดี ย
เนื่องจากประชากรเยอะด้วย ลูกค้าที่ใช้จ่ายและพักระยะยาวในประเทศไทย
ที่สาคัญ คือ ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และ อเมริ กา
สรุ ปได้ว่าถ้าในปี หน้า ผูป้ ระกอบการต้องเตรี ยมความพร้อมรับมือ
อย่างไร ททท.ได้กล่าวถึ งการปรับตัวให้เข้ากับทิศทาง ดาเนิ นตามนโยบาย
ภาครัฐ เน้นเมืองรอง 55 จังหวัด และเมืองหลัก 22 จังหวัด การท่องเที่ยวเป็ น
กลไกขับเคลื่ อนประเทศที่สาคัญ ผูท้ ี่มาเยี่ยมเยือนในปี 2559 มีจานวนแค่
33% ในแถบ 55 จังหวัด เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกาจัดความเหลื่อมล้ าได้ ซึ่ ง
ททท.ได้เน้นดังนี้ 1.ทาเส้นทาง AEC เส้นทางเมืองรองไว้ดว้ ย การแก้ปัญหา
เชิ ง โครงสร้ า ง การไม่ ก ระจายตัว ในพื้ น ที่ 2.เชื่ อ มโยงเมื อ งหลัก แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ การทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้
ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมาย เพิ่มนักท่องเที่ยวเชิ งคุณภาพ spending per trip
ให้มากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-

**************************************************************************************
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม

9

