รายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน พฤษภาคม 2562
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3
วัน พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้ องราชเทวีแกรนด์ บอลรู ม ชั้ น 3 โรงแรมเอเชี ย ราชเทวี กรุ งเทพฯ
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รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ
2. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
3. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
อุปนายก
4. นายคัง
อาย จอง
อุปนายก
5. ดร.สุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
เลขาธิการ
6. นายพรสวัสดิ์
นวพล
นายทะเบียน
7. นายผดุงชัย
พิสุทธิธาดามงคล
ปฏิคม
8. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
9. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
10. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
11. นายจาเริ ญ
วิศวชัยพันธ์
กรรมการกลาง
12. นายปรี ชา
จาปี
กรรมการกลาง
13. นางสาวสุ ธาทิพย์
ชฎาวัฒน์
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสแตนย์เลย์ ซิททั
ติง
อุปนายก
2. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
3. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายก
4. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิก
5. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
6. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
7. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวบังอร
จานสันเทียะ
กรรมการกลาง
9. นายอดิศร
ยังกีรติวร
กรรมการกลาง

รายงานการประชุมสมาชิกประจาเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 วัน พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพฯ

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

เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่านนายกฯวิชิต ประกอบโกศล กล่าว
ต้ อนรับท่านสมาชิกฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
ประมาณการณ์ ตวั เลขนัก ท่ องเที่ ย วที่ ผ่า นทางสมาคมฯ ณ ท่ า อากาศยาน
สุ วรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีแนวโน้มลดลง แต่ตวั เลขนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ ประเทศยังคงเติบโต ปี นี้ ตลาดอินเดีย โตขึ้นมาเป็ นอันดับ 2 รองลงมา คือ ตลาด
เกาหลี เวียดนาม และจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ตัวเลขภาพรวม
ยังคงเป็ นบวก แต่ที่เห็นว่าปั จจุบนั นี้ มีนกั ท่องเที่ยวลดลง เพราะเศรษฐกิจภาพรวมปี นี้
ยังไม่เติบโตเทียบเท่ากับปี ที่ผา่ นๆมาในหลายๆปี เนื่องมาจาก
1.ปัญหาสงครามการค้าของจีนและอเมริ กา
2.การขยายธุ รกิจด้านซัพพลายเออร์ เปิ ดตัวมากกว่าความต้องการ ซึ่ งมีโอกาสจะเป็ น
over supply โดยสมาคมฯขอแนะนาว่าให้ชะลอการขยายตัวก่อน
3.มีนักท่องเที่ ยวต่างจังหวัดมากขึ้ น ปั จจุ บนั นี้ ขยายไปถึ งเกาะช้าง จันทบุรี ระนอง
สตูล เป็ นต้น เพราะเป็ นนโยบายจากรัฐบาลในการกระตุน้ เมืองรองมากขึ้น
4.พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวเปลี่ ยนไป โดยมี กรุ๊ ปทัวร์ น้อยลง ซึ่ งเราสามารถปรับตัว
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม F.I.T. มากขึ้น
5.ตามปกตินกั ท่องเที่ยวจะเข้าพักที่โรงแรม แต่ปัจจุบนั นี้ เปลี่ยนไปพักโฮมสเตย์ และ
ใช้ช่องทาง Air BNB มากขึ้น
ทั้งนี้ ทางสมาคมฯได้มีการสนับสนุ นการตลาดให้กบั ท่านสมาชิ กฯอย่างเต็มที่ โดย
วันที่ 26 – 31 พ.ค.2562 นี้ ได้มีการจัด Road Show จีนใน 3 เมือง ได้แก่ เซี่ ยเหมิน
หนานชาง และ ฉางซา โดยมีประชากรอยูเ่ มืองละ 150 ล้านคน มีสายการบินตรงเข้าสู่
ประเทศไทยวันละ 15 เที่ยว หรื อมากกว่า 7 แสนคน
1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมสาคัญๆให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
 คุณสุ รวัช อัครวรมาศ ตาแหน่ง อุปนายก กล่าวถึงระเบียบธุ รกิจนาเที่ยวและ
มัค คุ เทศก์ ซึ่ งขณะนี้ ระเบี ย บต่ างๆได้ลงไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เกี่ ยวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั นาเที่ยว ผูป้ ระกอบการบริ ษทั และ วิธีปฏิบตั ิของมัคคุเทศก์
โดยเห็นว่าท่านสมาชิ กควรเข้าใจและปฏิบตั ิตามด้วย เช่น เรื่ องมาตรฐานการแต่งกาย
และ job order ที่สามารใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ซึ่ ง
หากนัก ท่ อ งเที่ ย วยิ น ยอม ก็ ส ามารถเจรจากับ เจ้า หน้ า ที่ ไ ด้ว่ า ไม่ มี ค วามผิ ด ตาม
มาตรฐานของ job order จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิ กทุกท่านรับทราบ ทั้งนี้
ทางสมาคมฯจะนาส่ งข้อมูลให้ท่านสมาชิกฯด้วย
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 คุณผดุงชั ย พิสุทธาดามงคล ตาแหน่ ง ปฏิคม และ คณะทางานด้ าน
การตลาดอินโดนีเซีย รายงานให้ ทราบ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ Fam Trip โดย
สมาคมฯนาเอเจ้นท์จากอินโดนี เซี ยจานวน 80 ราย มาร่ วมพบปะกับผูป้ ระกอบการ
บริ ษทั นาเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุ ณท่านสมาชิ กฯที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการ
จัดงานครั้งนี้ ดว้ ย 2.Road Show to Medan ซึ่ งจัดโดยออแกไนเซอร์ ทอ้ งถิ่ นของ
จัง หวัดสุ ม าตรา โดยเชิ ญ เอเจ้น ท์ จานวน 80 บริ ษ ทั มาร่ วมพบปะในงาน ซึ่ งทาง
สมาคมฯได้รับเชิ ญให้ไปร่ วมออก table top sale จานวน 10 โต๊ะด้วย ในราคาท่านละ
16,000 บาท (ยังไม่รวม vat 7%) 3.Road Show to Jakarta จัดโดยสมาคมฯ วันที่ 17 –
19 ตุลาคม 2562 กาหนดรับสมาชิ กสามัญ 20 ราย และ สมาชิ ก สมทบ 20 ราย ใน
ราคาท่านละ 24,500 บาท
 คุณปรีชา จาปี ตาแหน่ ง กรรมการกลาง และ คณะทางานด้ านการตลาด
อินเดีย รายงานให้ ทราบ มีจุดประสงค์กระจายให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น รวมถึ ง
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย มีแผนทาการตลาดเชิ งรุ กในเร็ วๆนี้ รวมถึง ทา
ตลาดสร้ า งผลิ ตภัณฑ์ใหม่ สร้ า งจุ ดขายไปนาเสนอในอิ นเดี ย ให้รู้จกั มากขึ้ น ทั้ง นี้
คณะทางานด้านการตลาดอินเดีย มีคุณชิ นรัตน์ ชิ นบุรี ด้วยอีก 1 ท่าน ท่านสมาชิ กฯ
ท่านใดต้องการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน สามารถติดต่อได้
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน เมษายน 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2
วัน พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพฯ จานวน 8 หน้า
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ

รับรอง

รายงานสถานภาพสมาชิก
4.1 พิจารณารับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 ( 13 บริษัท )
 คุณพรสวัสดิ์ นวพล ตาแหน่ ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิ ก ณ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,660 ราย และมีสมาชิ กใหม่ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 เพื่อขออนุ มตั ิ ใ นที่ ประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น 13 ราย ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
พิจารณารับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 มีดังนี้
1. บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จากัด AMAZING BUS TOUR CO.,LTD. เลขที่สมาชิก
04482 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด Worldwide และ Bus Tour
Sightseeing โดยมี นายชาญวิทย์ กาญจนวัฒน์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การสานักงานใหญ่
3

รายงานการประชุมสมาชิกประจาเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 วัน พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพฯ

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

ที่ อยู่ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 136/28 หมู่ ที่ 17 ถนนกาญจนาภิ เ ษก แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0-2126-7828 แฟกซ์ 02126-7827 E-mail : charnwitk@amazingbustour.com
Website :
www.giantscitytour.com
2. บริ ษัท โคเมดู ส อินเตอร์ เนชั่ นแนล จากัด COMEDUS INTERNATIONAL
CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04483 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อเมริ กา,
มาเลเซี ย โดยมี นางสาวอุษณี ย ์ สี สด เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่
10/97 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุ ขุมวิท 13 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2002-7283 แฟกซ์ 0-2002-9331 Email : info@chillinchilli.com Website : www.chillinchilli.com
3. บริ ษัท ยูเค เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด UK ENTERPRISE CO.,LTD. (UK INTER
TRAVEL) เลขที่สมาชิก 04484 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย
โดยมี นางสาวทิพย์เกสร ประสาท เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่
47/100 อาคารเวลคัมทาวน์ หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2 0 1 5 0 โ ท ร ศั พ ท์ 0 3 3 -6 4 1 -3 2 3 แ ฟ ก ซ์ 0 3 3 -6 4 1 -3 2 3 E-mail
:
ukenterprise.co@outlook.com Website : www.ukintertravel.com
4. บริษัท โกลบอล ไทย ฮอลิเดย์ จากัด GLOBAL THAI HOLIDAY CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04485 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด รัสเซี ย, CIS โดยมี
นายชิ ษณุ พงศ์ กัลวงษ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 40 อาคารเอส
เอ็น พี บิ ลดิ้ง ชั้น 5 ห้อง 501 ซอยสุ ขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร 10260 โทรศั พ ท์ 0-2802-6517
แฟกซ์ - E-mail :
acc.nantawadee@gmail.com Website : 5. บริษัท เอ็น ไทยซีองิ้ จากัด EN THAI SEEING CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04486
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย, ตะวันออกกลาง โดยมี นางสาว
กัญกมล ทัศนิ ยม เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 567/345 ถนนราช
ปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2041-3557
แฟกซ์ - E-mail : kate@enthaiseeing.com Website : www.enthaiseeing.com
6. บริ ษั ท กู๊ ด ดี้ แทรเวล อิ น เตอร์ เนชั่ ล เนล จ ากั ด GOODY TRAVEL
INTERNATIONAL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04487 สมาชิ กสามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด จีน โดยมี นายไก่หลิ่ ง แซ่ หยัง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่
สานักงานใหญ่ เลขที่ 338/197 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขต
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วังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2072-1689 แฟกซ์ 0-2065-1689
E-mail : goodytravel@hotmail.com Website : 7. บริษัท เอเชี ย เซนทริค ทราเวล (ไทยแลนด์ ) จากัด ASIA CENTRIC TRAVEL
(THAILAND) CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04488 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด จีน โดยมี นายเฉิ่ งหย่ง แซ่ล้ ี เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่
14 ซอยริ นรดา ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
1 0 2 5 0 โ ท ร ศั พ ท์ 0 -2 0 5 9 -5 1 0 1 แ ฟ ก ซ์ 0 -2 0 5 9 -5 1 0 2 E-mail
:
asiacentrictravel@gmail.com Website : 8. บริ ษั ท เปรมสุ ข ทราเวล แมเนจเม้ น ท์ จ ากั ด PREMSUKH TRAVEL
MANAGEMENT CO.,LTD. เลขที่ ส มาชิ ก 04489 สมาชิ ก สามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี นางสาววิมลิน เฉลิมพร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่
อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 351/7 ถนนฉะเชิ งเทรา-บางปะกง ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-088-765 แฟกซ์ - E-mail :
info@premsukh.com Website : www.premsukh.com
9. ห้ างหุ้นส่ วนจากัด เชี ยงใหม่ ภรณ์ รวี CHIANGMAI PORNRAVEE
LTD.,PART. (WINTREE CITY RESORT CHINAGMAI) เลขที่สมาชิก 04490
สมาชิกสมทบ ประเภท โรงแรม โดยมี นางสาวสุ รียร์ ัตน์ พัฒนชัย เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 72 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 052-081-377 แฟกซ์ - Email :doms@wintreecityresort.com, sm2@wintreecityresort.com Website :
www.wintreecityresort.com
10. บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จากัด HEALTH LAND 2004 CO.,LTD (HEALTH
LAND RESORT & SPA) เลขที่สมาชิก 04491 สมาชิกสมทบ ประเภท โรงแรม
โดยมี นายพิทกั ษ์ ลาภปรารถนา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สาขาที่ 00002 เลขที่
111/556 หมู่ที่ 11 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150 โทรศัพ ท์ 033-154-999
แฟกซ์
033-154-900
E-mail
:
reservation@healthlandresort.com Website: www.healthlandresort.com
11. บริ ษัท เฟิ สท์ ทรานสปอร์ ต จากัด FIRST TRANSPORT CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ ก 04492 สมาชิ กสมทบ ประเภท รถเช่ า โดยมี นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 998/99 ถนนหลวงเพ่ง แขวงทับ
ยาว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0-2001-1800 แฟกซ์ 05
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2108-5749 E-mail :
www.firsttransport.co.th

aunyaporn.n@firsttransport.co.th

Website

:

12. บริ ษัท ศรี ฟ้าโฟรเซนฟู้ด จากัด SRIFA FROZEN FOOD CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ ก 04493 สมาชิ กสมทบ ประเภท ร้านขายของที่ระลึก โดยมี นายวิเชี ยร เจน
ตระกูลโรจน์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 208-209 หมู่ที่ 3
ตาบลวังขนายอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 034-613-074 แฟกซ์
- E-mail : kanyarat@srifabakery.com Website : www.srifabakery.com
13. บริ ษัท ที ทัวร์ อินเตอร์ เนชั่ ลแนล กรุ๊ ป จากัด T TOUR INTERNATIONAL
GROUP CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04494 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด
Worldwide โดยมี นายวิทยา ถาวรกิ จ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่
เลขที่ 224/17 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3) แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2729-0592 แฟกซ์ 0-2729-0525 E-mail :
coachwit@hotmail.com Website : มติทปี่ ระชุ ม
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นาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่
4.1 โครงการ Mixt Chatuchak โดย คุณมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริ หารโครงการ
มิกซ์ จตุจกั ร กล่าว เป็ นตลาดใหม่ยา่ นใจกลางจตุจกั ร ถูกจัดอันดับบนเว็บไซต์วา่ เป็ น
ตลาดนัดอันดับ 1 ของกรุ งเทพ และเป็ นตลาดนัดที่ดีที่สุดในโลกอีกแห่ งหนึ่ ง และ
ด้านเว็บไซต์ประเทศจีน กล่าวไว้ว่า เป็ นตลาดนัดที่นกั ท่องเที่ยวต้องมาแวะทุกครั้ ง
เมื่ อมาเที่ ย วในช่ วงสุ ดสั ป ดาห์ มิ ก ซ์ จตุ จกั ร เป็ นโครงการที่ เชื่ อมตรงกับ สถานที่
ท่องเที่ ยวอื่ นๆด้วย เช่ น พิ พิธภัณฑ์เด็ก ตลาดขายปลาสวยงาม เป็ นต้น สถานที่ ต้ งั
โครงการอยูห่ ่ างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรื อ MRT ใช้เวลาเพียง 3 นาที สามารถเดิน
ถึ ง ตลาด การเดิ นทางโดยรถยนต์ รถทัว ร์ หรื อ รถโดยสาร สามารถเข้าทางถนน
พหลโยธิ นได้ ใช้เวลาเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเพียง 15 นาที และ ครึ่ งชัว่ โมง
ไปสนามบินสุ วรรณภู มิ ตัวโครงการมี พ้ืนที่ 60,000 ตารางเมตร อาคารสู ง 9 ชั้น มี
700 ร้านค้า โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการไทย SME ส่ วนใหญ่ตอ้ งการขยายธุ รกิจ
จึ ง เปิ ดขายวันธรรมดาด้วย ทุ ก วันจะมี ผูม้ าท่ องเที่ ย วประมาณ 3 ล้า นคนต่ อเดื อ น
แบ่งเป็ นนักท่องเที่ ย ว 60% บุ ค คลทัว่ ไป 40% ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ มจี น กลุ่ มอาเซี ย น
เป็ นต้น เปิ ดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ต้องการผลักดันผูป้ ระกอบการให้
ทันยุค 4.0 แต่ละร้ านมีสไตล์เฉพาะของตนเอง เช่ น ผ้ามัดย้อมที่ถูกออกแบบเอง ผ้า
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ไหมไทย เป็ นต้น ซึ่ งลู กค้าสามารถสั่งทาแบบที่ตอ้ งการได้ มีบริ การการแปลภาษา
ไทย อังกฤษ จีน มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ งาน marketing event เพื่ออัพเดท
สิ นค้าใหม่ๆ ทางโครงการฯมีจุดจอดรถทัวร์ พร้อมห้องพักคนขับ รถ ทั้งนี้ โครงการ
จะเปิ ดให้บ ริ ก ารภายใน 2 เดื อนนี้ เป็ นต้น ไป ท่ า นสมาชิ ก ฯท่ า นใดสนใจข้อ มู ล
เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณเอม เบอร์โทร 093-449-5619
4.2 The Legend Siam
เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ที่ ข ายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นไทย ขาย
ประสบการณ์ เป็ นธี มพาร์ คที่ต้ งั อยู่บนพื้นที่ 164 ไร่ ของณุ ศาสิ ริ จากัด(มหาชน) เชิ ง
Experience Marketing เชิงวัฒนธรรมในความเป็ นไทย ในพื้นที่สามารถจอดรถบัสได้
100 คัน จอดรถยนต์ได้ 1,000 คัน มียกั ษ์ 2 ตน อยู่ดา้ นหน้าทางเข้าโดยได้รับมาจาก
ท้าวเวสสุ วรรณ ด้านในแบ่งเป็ น 3 โซนได้แก่ 1.โซนสยามวิไล 2.โซนไทยอารยธรรม
3.โซนภูมิแผ่นดิน มี attraction ทั้งหมด 7 อย่างที่สามารถเข้าไปร่ วมสนุ กได้ มีร้านค้า
ปลี กจานวน 200 ร้ าน มีการนาอัตลักษณ์ ท้ งั 77 จังหวัดมานาเสนอ มี การจัดรถไฟ
สยาม รถตุก๊ ตุก๊ สยาม และเรื อ มีเทพ 3 องค์ที่ผา่ นการทาพิธีเทวาภิเษกเรี ยบร้อยแล้ว มี
สยามวิไลไทม์แมชชีน จาลองเข้าสู่ ยคุ โบราณ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อข้อมูล
ได้ที่บริ ษทั ณุ ศา เลเจนด์ สยาม จากัด เบอร์ โทร 02-030-1399
มติทปี่ ระชุ ม
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การบรรยายพิเ ศษในหั วข้ อ “แนวทางการบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ องเที่ยวอย่ า ง
ยัง่ ยืน” โดย คุณโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่ องเทีย่ วและกีฬา กล่ าวแนะนาตัวให้
ท่านสมาชิกฯทราบ
ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เข้ารับตาแหน่ ง ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้สั่งมอบหมายเตรี ยมการในเรื่ องการแก้ไข พ.ร.บ.ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในส่ วนที่สาคัญ คือ สามารถเก็บเงิ นจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ
ได้ เพื่อนามาใช้ดงั นี้ 1.จัดตั้งเป็ นกองทุนคุม้ ครองและประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งหมด
ให้ก ับ นักท่ องเที่ ย ว และ 2.นามาเป็ นกองทุ นพัฒนาแหล่ ง ท่องเที่ ยว ซึ่ ง การแก้ไ ข
พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ผา่ นแล้ว ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายหน่วยงานว่ามีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว 20 ปี ที่ ผ่ า นมา มี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โต
ค่อนข้างสู ง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการทาวิจยั ด้านเศรษฐกิจในปี ที่
ผ่านมา พบว่ามีรายได้ถึง 3 ล้านล้านบาท หรื อ ประมาณ 18.13 % ของจีดีพี ซึ่ งถือว่า
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การท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งสาคัญที่สามารถหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยได้ดี และ ทาง UNWTO
ได้คาดการณ์ไว้วา่ จากปี ที่แล้วมีนกั ท่องเที่ยวจานวน 38 ล้านคน และในปี 2574 จะมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 60 ล้านคน โดยประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ 4 จึงได้เตรี ยมรับมือ
จัดตั้งยุทธศาสตร์ ตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว 6 ด้านดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
2. การท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจ สปอร์ ต
3. การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความงาม และ แพทย์แผนไทย
4. การท่องเที่ยวสาราญทางน้ า
5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
6. ระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว
จุดประสงค์เดียวกัน คือ ความต้องการให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเป็ นจานวนมาก
แต่ ต้อ งท าให้ ย งั่ ยื น ด้ว ย ซึ่ งความยั่ง ยื น จะประกอบด้ว ย สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล้อม โดย 3 สิ่ งนี้ ต้องไปด้วยกัน เมื่อเร็ วๆนี้ ท่านปลัดฯได้เดินทางเข้าร่ วมงาน
เทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ โดยแถวเมืองคานส์ มีโครงการริ เวียร่ า เช่น ในเมืองนีซ
เมืองโมรอคโค จะมีท่าเรื อ คาสิ โน ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเป็ นจานวนมาก โดย
ส่ วนตัวคิ ดว่าไม่สวยเท่าในเมืองไทย และความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร ยัง
เที ยบเท่ าในเมื องไทยไม่ไ ด้ แต่ ด้วยการจัดการที่ดีทาให้เป็ นที่ นิยมมาก เช่ น เมื อง
คานส์ เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆแต่ ส ามารถท าให้ เ ป็ นจุ ด สนใจของคนทั่ว โลกได้ ขณะนี้ มี
หน่ วยงานจากต่างประเทศจะเข้ามาถ่ายทาภาพยนตร์ ในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุน
ประมาณ 8,000 ล้านบาท จานวน 14 เรื่ อง รวมทั้งจากบริ ษทั วอล์ท ดิสนีย ์ จะมาสร้าง
หนัง เรื่ อ ง wake1968 ด้ว ยเงิ น ลงทุ น 70 ล้า นเหรี ย ญ โดยเข้า มาแถวบริ เ วณเมื อ ง
กาญจนบุรี กรุ งเทพ พัทยา เป็ นต้น โดยผูก้ ากับชื่ อดัง ไมเคิล แมน ซึ่ ง นับได้ว่าจะ
สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวได้
เรื่ อ งการเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยจากนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ ทางกระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ ได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ทาสารวจว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีการ
เก็ บค่ าใช้จ่าย เก็บ ในอัตราเท่า ใด และท าเป็ น scenario ถึ ง ผลกระทบต่อการเก็ บ
ค่าใช้จ่ายนี้ ทั้งนี้ หากท่านได้รับแบบสอบถามหรื อแบบสารวจเรื่ องนี้ ทางกระทรวงฯ
ขอความร่ วมมือจากท่านสมาชิกฯในการทาแบบสอบถามด้วย
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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รายงานการประชุมสมาชิกประจาเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 วัน พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพฯ

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-

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