รายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน มีนาคม 2562
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1
วัน พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้ องวาสนา 6-8 ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุ งเทพฯ เบอร์ โทร 02-641-4777
***********************************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ
2. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
3. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายก
4. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
อุปนายกฯ
5. นายคัง
อาย จอง
อุปนายกฯ
6. ดร.สุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
เลขาธิการ
7. นายพรสวัสดิ์
นวพล
กรรมการกลาง
8. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
9. นายผดุงชัย
พิสุทธิธาดามงคล
ปฏิคม
10. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
11. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
12. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
13. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
14. นายจาเริ ญ
วิศวชัยพันธ์
กรรมการกลาง
15. นางสาวบังอร
จานสันเทียะ
กรรมการกลาง
16. นายปรี ชา
จาปี
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสแตนย์เลย์ ซิททั
ติง
อุปนายก
2. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
3. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิก
4. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
5. นายอดิศร
ยังกีรติวร
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
 สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากสมาคมฯ ณ วั น ที่ 20 มี น าคม 2562 จ านวน
นักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาทางสนามบิ นสุ วรรณภู มิและสนามบิ นดอนเมื อง ตั้งแต่เดื อน
มกราคม – วันที่ 20 มีนาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,345,396 คน ลดลง 8.23% ตลาด
จีนอันดับ 1 ลดลง 12.44% อันดับ 2 ตลาดเวียดนาม ลดลง 5.10% อันดับ 3 ตลาด
อินเดีย เพิม่ ขึ้น 4.78% อันดับ 4 ตลาดเกาหลีเพิม่ ขึ้น 9.42%
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิกประจาเดือน ธันวาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้ องนภาลัยบอลรู ม
โรงแรม ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ (จานวน 9 หน้ า)
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ

รับรอง

รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ และ แนะนาสมาชิกใหม่
 นายพรสวัสดิ์ นวพล ตาแหน่ ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิ กให้
ทราบ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,637 ราย แบ่งเป็ นสมาชิ กสามัญ
จานวน 1,189 ราย สมาชิ กสมทบจานวน 443 ราย สมาชิ กกิ ตติมศักดิ์ จานวน 5 ราย
และมีสมาชิกใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2562 เพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น
18 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2 แนะนาสมาชิ กใหม่ จานวน 18 ราย ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1.บริ ษัท บุ๊คยูอาร์ เจอร์ นีย์ จากัด BOOKURJOURNEY CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04452 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย, มาเลเซี ย, สิ งคโปร์ ,
อินโดนี เซี ย โดยมี นายณัฐนันท์ พินิจสารภิรมย์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 159/28 อาคารเสริ ม มิ ตร ชั้น 17 ห้อง 509 ถนนสุ ขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2665-2525,
096-986-8959 แฟกซ์ 0-2665-2525 E-mail :
nuttanun@bookupjourney.com
Website : www.bookupjourney.com
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2.บริษัท เอทีเอ็ม-ดีเอ็มซี (ไทยแลนด์ ) จากัด ATM-DMC (THAILAND) CO.,LTD.
เลขที่สมาชิ ก 04453 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดตะวันออกกลาง,
อินเดีย, เอเชี ยใต้, เอเชีย โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ เวียงสิ มมา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
สานักงานใหญ่ เลขที่ 41 หมู่บา้ นปรี ชา 8 ซอยหัวหมาก 29 ถนนหัวหมาก แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2300-0511 แฟกซ์ –
E-mail : admin@atm-dmc.com Website : www.atm-dmc.com
3.บริ ษั ท เกาะทราเวลส์ (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด KOHTRAVELS (THAILAND)
CO.,LTD. เลขที่สมชิก 04454 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดจีน โดยมี
นายสารวม ปานคง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 1106 อาคาร
ซัมเมอร์ ฮิลล์ ชั้น 3 ถนนสุ ขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
10110 โทรศัพท์ 087-717-9573 แฟกซ์ - E-mail : info@kohtravels.com Website :
www.kohtravels.com
4.บริ ษัท ศุ ภโชคดี แทรเวล จากัด SUPHACHOKDEE TRAVEL CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04455 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี นายสารวม
ปานคง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 644/6 ซอยรัชดานิ เวศน์
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310โทรศัพท์ 083-687-8235
แฟกซ์ 0-2690-5700 E-mail : newgenprapan@hotmail.com Website : 5.บริษัท อีซี่ทัวร์ ไทย จากัด EASY TOURS THAI CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04456
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดไต้หวัน, มาเลเซี ย, จีน โดยมีนายสมชาติ
ไตรประคอง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 1213/155 ซอยลาดพร้าว
94 (ปั ญจมิตร)แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์
0-2167-4019 แ ฟ ก ซ์ 0-2167-4019 E-mail : somchateric@gmail.com,
auslah@aman@gmail.com Website : 6.บริ ษัท โอดี้โนโว ทัวส์ จากัด ODYNOVO TOURS CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04457 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดสหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ,
แคนนาดา โดยมี นางสุ บงกช ลิมปริ วฒั นา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 199/15 ซอยสุ ขุ ม วิ ท (สวัส ดี ) แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2001-5575, 063-958-5524 แฟกซ์ - E-mail :
ezra@odynovotours.com Website : 7.บริ ษัท เอเลเฟ่ นท์ โกโก จากัด ELEPHANT GOGO CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04458 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดอเมริ กา, ยุโรป, จีน โดยมี นาย
3
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ภาณุ พนั ธ์ ตรัยวัฒนา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 128/164
อาคารพญาไทพลาซ่ า ชั้ น 15 ถนนพญาไท แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2050-0168, 0-2007-7168 แฟกซ์ - E-mail :
contact@elephantgogo.com Website : www.elephantgogo.com
8.บริษัท ทราวอยเอจ จากัด TRAVOYAGE CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04459 สมาชิก
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดอินเดีย โดยมี นายธี ศิษฏ์ ณ สงขลา เป็ น
กรรมการผูจ้ ัดการ ที่ อ ยู่ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 127/4 หมู่ ที่ 9 ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 091-816-6845 แฟกซ์ 038-415-151
E-mail : apk.phopan@gmail.com Website : 9.บริษัท ซีนิค อินเตอร์ เนชั่ นแนล (ไทยแลนด์ ) จากัด SCENIC INTERNATIONAL
(THAILAND) CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04460 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด จีน โดยมี นางสาวนลินี แซ่ หยาง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่
เลขที่ 181/112 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
10230 โ ท ร ศั พ ท์ 0-2105-3500 แ ฟ ก ซ์ 0 -2 1 0 5 -3 4 9 E-mail :
scenicinterthai@hotmail.com Website : 10.บริ ษั ท ออนดาโคเรี ย (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด ONDAKOREA (THAILAND)
CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04461 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด เกาหลี
โดยมีนายชิตสมา ฉัตรอินทร์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 24/1
ซอยอ่อนนุ ช 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 063495-9399, 0-2061-5392 แฟกซ์ - chitsama00001@gmail.com Website : 11.บริษัท ลาร์ ก ฮอลิเดย์ จากัด LARK HOLIDAYS CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04462
สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด เอเชีย โดยมีนางสาวธัญญ์นสร บุญผึ้ง
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 193/224 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 062-916-3949, 087-559-9879
แฟกซ์ - E-mail : weawb@hotmail.com Website : 12.บริ ษัท อินเตอร์ เนชั่ นแนล ไทย ทราเวล จ ากัด INTERNATIONAL THAI
TRAVEL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04463 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด จีน โดยมี นายธนา สงวนศิริลกั ษณ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 68 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
10230 โทรศัพ ท์ 0-2061-8201 แฟกซ์ 0-2016-8247 E-mail
:
ttsthai.traveling@hotmail.com Website : 4
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13.บริษัท วอล์ คเกอร์ เดสติเนชั่ น เมเนจเม้ นท์ จากัด WALKER DESTINATION
MANAGEMENT CO.,LTD. เลขที่ ส มาชิ ก 04464 สมาชิ ก สามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด อิ นเดี ย โดยมี นายกิ ติพ งษ์ แย้ม พรายภิ รมย์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 8/130 หมู่ที่ 6 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-2002-4686 แฟกซ์ 0-2002-4686
E-mail : thaidelitravel@gmail.com
14.บริ ษัท ศรี ธรรมรวย จากัด SRITHAMRUAY CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04465
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนางสาวสุ ปรานี แซ่ เฉิ ง เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 351 ซอยโรหิ ตสุ ข แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2274-7791 แฟกซ์ 0-2274-7793
E-mail : - Website : 15.บริษัท ลัคกี้ ไทย ฮอลิเดย์ จากัด LUCKY THAI HOLIDAY CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ ก 04466 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน, ไต้หวัน ประเภท
OUTBOUND ตลาด ไต้หวัน โดยมีนางสาวนันท์นภัส รอดจันทร์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 888 อาคารเอ็ม อี ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่
14/5 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์
084-159-7257 แฟกซ์ - E-mail : pom212528@gmail.com Website : 16.บริษัท ฟง ซ่ วง ไท้ ทราเวล จากัด FONG SUANG TAI TRAVEL CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04467 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายวิชยั
แดนไกวัลแก้ว เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 600/35 ซอย
รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
10310 โทรศัพท์ 062-290-8808 แฟกซ์ 0-2165-0395 E-mail :
natchponsae@gmail.com
17.บริ ษั ท เทพนครศิ ล ป์ อินเตอร์ เ ทรด จ ากั ด เลขที่ ส มาชิ ก 04468 สมาชิ ก สมทบ
ประเภท โรงแรม โดยมีนายวัชริ นทร์ วัจน์ประภาศักดิ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่
ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 229 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400โทรศัพท์ 0-2693-5979-84 แฟกซ์ 0-2693-6208 E-mail :
gm@lantana-bangkok.com Website : www.lantana-bangkok.com
18.บริ ษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (30) จากัด TWELVE VICTORY (30) CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04469 สมาชิกสมทบ ประเภท แลกเปลี่ยนเงินตรา โดยมีางสร้อยสุ ดา เกสร
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ทอง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ านักงานใหญ่ เลขที่ 132/1 ซอยสุ ขุมวิท 53 แขวง
คลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 โทรศัพ ท์ 098-569-6556
แฟกซ์ - E-mail : twelvevictory30phayathai@gmail.com
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ และ อนุมตั ิ

นาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่
4.1 ไตรภูมิ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไร้ท์แมน จากัด ได้มีการสร้างเม
กะโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM : The Mystical
Three Worlds) ธีมปาร์คผจญภัย แบบ 3D วอล์คทรู แห่ งแรกของโลก ซึ่ งได้เปิ ดตัวไป
แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้ร่วมกันรังสรรค์ความ
มหัศจรรย์ให้ไตรภูมิเป็ น World-Class Attractions แห่ งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และ
เป็ นหนึ่ งในเช็คลิสต์ของนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกที่ตอ้ งมาเยือน ซึ่ งถือเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในประเทศอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
70% ทั้งแบบ Group Tour และ FIT โดยโฟกัสที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซี ย อินเดีย
และยุโรป โดยอีก 30% คือ คนไทยและ Expat ที่ อาศัยในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่
ใกล้เ คี ย ง รวมถึ ง นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ นทางไปยัง จัง หวัดภู เ ก็ ต ซึ่ งคาดว่า จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนในปี แรก” ได้นาเอาตานานความเชื่อ
ในการตามหาน้ าอมฤตระหว่าง พญาครุ ฑ กับ พญานาค มาเชื่ อมโยงความเชื่ อแบบ
ไทยผสานเข้ากับ เครื่ องเล่ นต่ างๆกับการผจญภัยใน 3 โลก ได้แก่ ภู เขาสี เงิ น นคร
บาดาล ป่ าเวทย์มนตร์ วเนกาพู บ่อกิ นรี เป็ นต้น พร้อมเปิ ดให้บริ การประชาชนและ
นักท่องเที่ยวตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.โดย
ค่าบัตรผ่านประตูสาหรับผูใ้ หญ่ 1,500 บาท เด็ก (ความสู ง 90-120 เซนติเมตร) 750
บาท ผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป 750 บาท เด็กความสู งไม่เกิน 90 เซนติเมตรและผูพ้ ิการ (ที่
แสดงบัตรประจาตัวผูพ้ ิการจากทางราชการ) เข้าฟรี ค่าบริ การสาหรับเครื่ องเล่นพิเศษ
Silver Glider (เครื่ องร่ อนเหิ นเวหา) ราคา 500 บาท และ Adventure Cruise (ล่องนคร
บาดาล) ราคา 300 บาท ติ ดตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ www.tribhum.co และ
www.facebook.com/tribhumofficial หรื อ คุณหนึ่ง เบอร์โทร 062-449-8353
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4.2 Siam Hop
Smart City Sightseeing bus รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ร่ วมกับ Ali Pay หวังรุ กตลาด
นักท่องเที่ยวรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน โดยลูกค้าทุกเส้นทางสามารถเลือก
เปลี่ ย นเส้ น ทางตามจุ ด เชื่ อ มต่ อ เพื่ อ สั ม ผัส กั บ การท่ อ งเที่ ย วหลายรู ปแบบได้
นอกจากนี้ ยงั มีเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ที่บอกเล่าเรื่ องราวของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่
เป็ นแหล่งยอดนิยมและแหล่งท่องเที่ยวอันซี นบนรู ตเดินทางด้วย “สยามฮอป” เริ่ มทา
ตลาดแล้วผ่านทางเอเย่นต์จากทั้งในและนอกประเทศ รวมถึ งมี การประสานความ
ร่ วมมือกับผูใ้ ห้บริ การด้านกิจกรรมท่องเที่ยวบนออนไลน์ OTA ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เพื่อนาให้เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าทัว่ โลก
สาหรั บ จุ ดเด่ นของ สยามฮอป คื อเป็ นซิ ต้ ี ท วั ร์ บ สั ที่ มี เส้ นทางครอบคลุ ม แหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่กรุ งเทพฯมากที่สุดถึง 4 เส้นทางคือ HOP Heritage สาหรับผูท้ ี่ชื่น
ชอบความงามทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวติ ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว,HOP CBD สาหรับผู ้
ที่สนใจการใช้ชีวติ แบบคนเมืองในกรุ งเทพฯ แบบเจาะลึกในพื้นที่ธุรกิจ ถนนสี ลม สุ
รวงศ์ เจริ ญกรุ ง,HOP Shoppingสนุ กกับแหล่งชอปปิ้ งยอดฮิ ตบนถนนสุ ขุมวิทและ
HOP Entertainmentนิ ย ามความบันเทิ ง บนถนนรั ชดาภิ เษกและลาดพร้ า ว แต่ ล ะ
เส้นทางจะมีจุดจอดสาหรับรับและส่ งนักท่องเที่ยว โดยมีสัญลักษณ์ติดอยูอ่ ย่างชัดเจน
บนรถจะมีบริ การ Free Wi-Fi และระบบชาร์ จไฟ สาหรับสมาร์ ทโฟนชนิ ด USB
Ports รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนได้ถึง 2 เครื่ อง
“เราได้จดั ทา Siam Hop Application เพื่อความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวด้วย
รายละเอียดเส้นทางและจุดขึ้น/ลงรถ (HOP Stop )เวลาที่รถจะมาถึงจุดจอด รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางให้เลือกถึง 8 ภาษาได้แก่ อังกฤษ บาฮา
ซาจีน รัสเซี ย ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ไทย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกบ เบอร์ โทร 092-394-2651
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 แถลงนโยบาย
โดย คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ รายงานนโยบายบริหารงานสมาคมฯ
โดยยึดหลักการ ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
 มัน่ คง คือ เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส พัฒนา
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อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ ก ับ การประสานการน านโยบายภาครั ฐ ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ แ ละ
สอดคล้องกับความต้องการของเอกชน
 มัง่ คัง่ คือ ส่ งเสริ มให้สมาชิกได้เกิดการรับรู ้ สร้างโอกาสด้านการตลาดทุก
ภูมิภาคและทัว่ โลก แสวงหาช่ องทางในการเสนอขายสิ นค้าทางการท่องเที่ ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ กระจายนักท่องเที่ยวสู่ เมืองรองให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
และวิสาหกิจ
 ยัง่ ยืน คือ สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้าน
ท่องเที่ยวให้ความสาคัญในการดูแลความปลอดภัยและการบริ การที่ดีต่อนักท่องเที่ยว
 ได้แบ่ ง กรรมการดู แลด้า นกานตลาด โดยมี นายกสมาคมฯเป็ นประธาน
คณะทางานของทุกตลาด ดังต่อไปนี้
 ตลาดจีน
1.คุณวิชิต ประกอบโกศล

ตาแหน่ง ท่านนายกฯ

2.คุณสแตนเลย์ ซิ ทัท ติง

ตาแหน่ง อุปนายกฯ

3.ดร.สุ มาลี ว่องเจริ ญกุล

ตาแหน่ง เลขาธิ การฯ

4.คุณอัมพล แซ่ตนั

ตาแหน่ง กรรมการกลาง

 ตลาดไต้หวัน
1.คุณสแตนเลย์ ซิ ทัท ติง

ตาแหน่ง อุปนายกฯ

2.คุณสุ รวัช อัครวรมาศ

ตาแหน่ง อุปนายกฯ

 ตลาดฮ่องกง
1.คุณจาเริ ญ วิศวชัยพันธ์

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

1.คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี

ตาแหน่ง

อุปนายกฯ

2.คุณพรสวัสดิ์ นวพล

ตาแหน่ง

นายทะเบียน

3.คุณวีระ บารุ งศรี

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

ตาแหน่ง

อุปนายกฯ

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

 ตลาดยุโรป

 ตลาดอเมริ กา เหนือ-ใต้
1.คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ
 ตลาดรัสเซีย&CIS
1.คุณบังอร จานสันเทียะ
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 ตลาดอินเดีย
1.คุณชินรัตน์ ชินบุรี

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

2.คุณปรี ชา จาปี

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

ตาแหน่ง

อุปนายกฯ

1.คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล

ตาแหน่ง

ปฏิคม

2.คุณอดิศร ยังกีรติวร

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

ตาแหน่ง

กรรมการกลาง

1.คุณเอกสิ ทธิ์ โชติกเสถียร

ตาแหน่ง

เหรัญญิก

2.คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล

ตาแหน่ง

ปฏิคม

 ตลาดเกาหลี
1.คุณคัง อาย จอง
 ตลาดญี่ปุ่น
1.คุณยุทธนา เหล็กเพ็ชร
 ตลาดสิ งคโปร์ มาเลเซีย
1.คุณไพรัตน์ ห่านศรี สุข
 ตลาดอินโดนีเซีย

 ตลาดเวียดนาม,CLMV
1.คุณวิชยั สหัสสพล
 ตลาด OTA

มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
**************************************************************************************
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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