
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 
สมัยที ่38 คร้ังที ่11  

วนัพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ 

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 
1. นายวชิิต   ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ 
2. นายสุรวชั  อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
3. นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
4. นายคงั    อาย จอง  อุปนายกฯ 
5. ดร.สุมาลี  วอ่งเจริญกุล  เลขาธิการฯ 
6. นายพรสวสัด์ิ  นวพล   นายทะเบียน 
7. นายผดุงชยั   พิสุทธาดามงคล  ปฏิคม 
8. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์  ประชาสัมพนัธ์ 
9. นายชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง 
10. นายวชิยั   สหสัสพล  กรรมการกลาง 
11. นายยทุธนา  เหล็กเพช็ร  กรรมการกลาง 
12. นายจ าเริญ  วศิวชยัพนัธ์  กรรมการกลาง 
13. นายปรีชา  จ าปี   กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายสแตนเลย ์ซิททั  ติง   อุปนายกฯ 
2. นางม่ิงขวญั  เมธเมาลี   อุปนายกฯ 
3. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายกฯ 
4. นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร  เหรัญญิกฯ 
5. นายวรีะ   บ ารุงศรี   กรรมการกลาง 
6. นายอมัพล  แซ่ตนั   กรรมการกลาง 
7. นางสาวบงัอร  จานสันเทียะ  กรรมการกลาง 
8. นายอดิสร  ยงักีรติวร  กรรมการกลาง 
9. นายชรินทร์    ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
10. นางสาวสุธาทิพย ์ ชฎาวฒัน์  กรรมการกลาง 
11. นายเชิดศกัด์ิ  ดาวแกว้   กรรมการกลาง  
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 10.00 น. 
วาระที ่ 1 1.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมไทยธุรกิจการ

 ท่องเทีย่ว  กบั  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ( สสปน. ) 
โดย คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ านวยการ สายงานพฒันาและนวัตกรรม ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB กล่าวรายงาน 

    ในโอกาสน้ี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ ทาง ATTA ท่ีไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกและพร้อมท่ีจะช่วยกนัยกระดบัมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะในเร่ืองการพฒันาบุคลากรเพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมอยา่งมืออาชีพ
ได้อย่างไร บทบาทของ สสปน. คือ มีหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 3 
ดา้น ไดแ้ก่  1. Win การสร้างงานใหห้น่วยงานต่างๆเขา้มาจดัในเมืองไทยใหม้ากท่ีสุด 
          2. Promote การประชาสัมพนัธ์พื้นท่ี จงัหวดั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทย 
          3. Development การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีคุณอรชร ว่องพรรณงาม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศกัยภาพ เป็นผูช่้วยขบัเคล่ือนดว้ย 
   ส่วนของการให้องคค์วามรู้ และ เร่ืองการพฒันามาตรฐานต่างๆซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ในการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ เร่ิมตั้งแต่ การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา ผูป้ระกอบการ
รายใหม่ ผูป้ระกอบการมืออาชีพ มีคอร์สส าคญั คือ หลกัสูตรการบริหารการจดัการสถานท่ีจดั
งาน การบริหารการท่องเท่ียวจงัหวดั รวมถึงการจดังานประชุม อีเวน้ท์ต่างๆเพื่อความย ัง่ยืน 
เป็นตน้ไป นอกจากน้ี มีเร่ืองมาตรฐานสถานท่ีจดังาน ห้องประชุม รวมถึง ISO เพื่อยกระดบัสู่
เวทีโลก เน่ืองจากขณะน้ี อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
วนัน้ีจึงถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะไดท้  างานร่วมกนักบัสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และผลกัดนั
อุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกนัใหม้ากข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
 
 คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯกล่าวรายงาน ในนามของสมาคมฯ มีความยินดีและ
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีไดร่้วมมือกนัพฒันาความรู้และอุตสาหกรรมไมซ์ไดอ้ยา่งมืออาชีพ ใน
การลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านไมซ์ และ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้ยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรม และน ารายไดเ้ขา้
ประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยืน สมาคมฯจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 

   
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที ่2   ประชาสัมพันธ์   “โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ” เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการให้การสนับสนุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว  
โดย  นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวนัออก (สสปน.)  
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 เห็นชอบการด าเนินการมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวระยะสั้นและระยะกลาง-ยาว จ านวน 17 กิจกรร โดยมีส่วนท่ี 
สสปน. เก่ียวขอ้งจ านวน 5 กิจกรรม แบ่งเป็น 
มาตราการระยะ 3 เดือน 

1. ค่าใชจ่้ายในการอบรมสัมมนา สามารถน ามาหกัลดหยอ่นภาษีได ้2 เท่า หรือ 200% 
2. การให้ Voucher 20,000 บาท ต่องาน/กลุ่ม เพื่อกระตุน้การจดัประชุมองคก์รและการ

เดินทางเพื่อเป็นรางวลัในประเทศไทย ให้ภาครัฐกลบัมาจดัประชุมสัมมนาในประเทศไทย 
เช่นเดียวกบัในอดีตท่ีผา่นมา ส่ิงส าคญั คือ ตอ้งการกระตุน้กลุ่มท่ีไม่ออกประชุม ไม่จดัสัมมนา 
ไม่ออกเดินทางท่องเท่ียว ใหม้าจดัประชุมวนัธรรมดาได ้ซ่ึงในอนาคต จะมีการท า Road Show 
ทัว่ประเทศดว้ย 

3. ส่งเสริมการจดัประชุมภาครัฐ (Government Meeting) โดยขอความร่วมมือให้จดั
ประชุมสัมมนานอกสถานท่ี 
มาตรการระยะ 1 ปี 

1. การจดักิจกรรมมหกรรมระดบัโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ (World Event/ Mega  
Event) 

2. การดึงงานประชุมองคก์รจากต่างประเทศมาจดัในประเทศไทยโดยมุ่งเนน้การจดังาน 
ขนาดใหญ่หรืองานท่ีมีผลกระทบสูง รวมถึงการกระจายพื้นท่ีจดังานสู่ภูมิภาค 
ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการ ดังนี ้

1. ขยายระยะเวลาการยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาออกไป 3 เดือน โดยส้ินสุด 
ภายในเดือน มิถุนายน 2563 

2. ค่าใชจ่้ายอบรม น ามาหกัรายจ่ายได ้2 เท่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
3. ค่าปรับปรุงโรงแรม สามารถน ารายจ่ายมาหกัค านวณภาษีเงินได ้ได ้1.5 เท่า ตาม 

จ านวนรายจ่ายท่ีจ่ายจริง ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
หลกัเกณฑ์การสนับสนุน 

1. ผูข้อรับการสนบัสนุน จะตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ 
2. มีการจดักิจกรรมประเภทใดประเภทหน่ึง ไดแ้ก่ การประชุม การเดินทางเพื่อเป็น 
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รางวลั กิจกรรมนอกสถานท่ี กิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์ การอบรมสัมมนา หรือ กิจกรรมเพื่อ
สังคม 

3. ผูข้อรับการสนบัสนุน ตอ้งสมคัรเขา้ร่วมโครงการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน 
ด าเนินงาน 

4. จดังานขา้มจงัหวดัท่ีตั้งของผูข้อรับการสนบัสนุน อยา่งนอ้ย 1 คืน โดยมีจ านวน 
ผูเ้ขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 40 คน 

5. ถา้ผา่นการพิจารณา จะไดรั้บเงินสนบัสนุนจ านวน 20,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
มาตรการระยะส้ัน : มาตรการกระตุ้นตลาดและเพิม่ค่าใช้จ่าย   
Tax Refund 200 %  :  การหกัรายจ่าย 2 เท่าของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม สัมมนาภายในประเทศ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
การด าเนินการ : ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหกัรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา 
ค่าห้องพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไดจ้ดัข้ีนให้แก่ลูกจา้ง หรือรายจ่ายท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
น าเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่าย
จริง โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิประโยชน์สามารถด าเนินการไดโ้ดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... จ  านวน 1 ฉบบั 
ประเด็นส าคัญ : สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะมีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีประมาณ 1,000 ราย และมีจ านวนเงินท่ีใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 435 ลา้น
บาท จึงจะท าใหสู้ญเสียรายไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลประมาณ 87 ลา้นบาท 
Voucher 20,000   : โครงการ “ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ” กระตุน้บริษทั (Corporate) 
โดยการให้ Voucher 20,000 บาทต่องาน/กลุ่ม เพื่อกระตุน้การจดัประชุมองค์กรและการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวลัในประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุน้การใช้จ่ายภาคเอกชน ผ่านกลไกของการจดักิจกรรมไมซ์ใน
ประเทศ 
การด าเนินการ : การให้ Voucherมูลค่า 20,000 บาทแก่กลุ่มบริษทั เพื่อสนบัสนุนการจา้ง
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว จดังาน หรือจดัการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเท่ียว 
(Destination Management Company: DMC) เพื่อจดัประชุมหรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั 
โดยบริษทัผูใ้ช้สิทธ์จะต้องจดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย มีการจา้ง DMC ท่ีจด
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ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายและไดก้ารรับรองจากสมาคมดา้นการท่องเท่ียวหรือสมาคมดา้น
การจดัประชุม ทั้งน้ี จะตอ้งจดัขา้มจงัหวดัของพื้นท่ีท่ีองค์กรนั้นๆจดัตั้งอยู่ มีผูเ้ขา้ร่วมไม่ต ่า
กวา่ 40 คน และมีการพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน 
คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 

 จัดงานผ่าน DMC/Travel Agent 
1. ลงทะเบียนเขา้ระบบ 
2. เลือกรายช่ือ DMC ท่ีอยูใ่นระบบ 
3. DMC/Travel Agent เขา้ผา่นระบบ Thai MICE Connect 
4. DMC/Travel Agent กรอกรายละเอียดบริษทั/นิติบุคคลท่ีตอ้งการจดังาน 
5. สมาคมตรวจสอบเอกสาร - สสปน.ตรวจสอบเอกสาร รับ Voucher 20,000 บาท 

ส าหรับจดังาน 
 บริษัท/นิติบุคคล จัดงานด้วยตนเอง 

1. ลงทะเบียนผา่น Thai MICE Connect 
2. สสปน.อนุมติับริษทัฯใหใ้ชง้านผา่น Thai MICE Connect 
3. บริษทั/นิติบุคคลกรอกรายละเอียดท่ีตอ้งการจดังาน 
4. สสปน.ตรวจสอบเอกสาร และ รับ Voucher 20,000 บาท ส าหรับจดังาน 

หลกัฐานการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
2. แผนการจดักิจกรรม และก าหนดการเดินทาง (Itinerary) 
3. ใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง หรือจา้งสัญญา หรือหนงัสือมอบอ านาจ (กรณี

มอบหมายใหต้วัแทนเป็นผูย้ืน่ขอรับแทน) 
เอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน ประกอบด้วย 

1. ใบแจง้หน้ี (Invoice) ท่ีระบุหมายเลขคูปอง (voucher) 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม อยา่งนอ้ย 4 ภาพ 
3. รายช่ือผูเ้ดินทาง หรือ ส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ รายช่ือผูเ้ขา้พกั 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : 

 ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  ( สสปน. ) 
 สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 สมาคมโรงแรมไทย หรือสมาคมธุรกิจ ท่องเท่ียว สมาคมหรือสมาพนัธ์ภายใตส้ังกดั
ของสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
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 โรงแรม หรือสถานท่ีจดังาน ท่ีไดรั้บมาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue 
Standard) หรือ AMVS (ASEAN MICE Venue Standard) 

กจิกรรมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
1.  Kick off  ในงาน 
2.  แถลงข่าว กลุ่มเอกชน วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ พทัยา 
3.  การท าโรดโชวท์ัว่ประเทศ เจาะกลุ่มเอกชน สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว และโรงแรม ตามพื้นท่ี 

 ภูมิภาคภาคใต ้ไดแ้ก่ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี 
 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก 
 ภาคกลางและตะวนัออก ไดแ้ก่ พทัยา ระยอง ประจวบคีรีขนัธ์ กาญจนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่3   รายงานการปฏิบัติงาน 

3.1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย ท่านนายกฯวชิิต ประกอบโกศล 
 ตั้งแต่เร่ิมเขา้ช่วงปีใหม่เป็นตน้มา มีแต่เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะโรคระบาด
ของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ณ ขณะน้ี ถือวา่ เป็นวิกฤตหนกั ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่
สามารถเดินทางออกมาท่องเท่ียวไดใ้นช่วงน้ี ซ่ึงเช้ือไวรัสน้ีไดแ้พร่กระจายไปหลายประเทศ
กว่า 10 ประเทศแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่คา้ เช่น สิงค์โปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง 
รวมทั้งฝ่ังยุโรป เช่น อิตาลี และ อิหร่าน ตะวนัออกกลาง ซ่ึงเกิดในช่วงไฮซีซั่นดว้ย โดย
ปกติจะสร้างรายไดท้างธุรกิจท่องเท่ียวช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ทั้ง Inbound 
และ Outbound ทางสมาคมฯมีความเขา้ใจและไม่น่ิงนอนใจ ได้มีการหารือร่วมกบัสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในประเทศ 
และ Outbound ดา้นการขนส่ง และ มคัคุเทศก์ เป็นตน้ มีการประชุมหลายคร้ัง และมีการส่ง
หนงัสือแจง้ความประสงคใ์หรั้ฐบาลช่วยเหลือใหเ้ร็วท่ีสุด ในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนน้ี  
1. มีมาตรการให้พกัจ่ายเงินตน้ ดงันั้น ขอให้สมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวทุกท่าน
ไปเจรจาต่อรองกบัธนาคาร ขอพกัการจ่ายดอกเบ้ีย หรือ ขอจ่ายคร่ึงหน่ึง จะท าให้การผอ่น
ช าระน้อยลง หลายสมาคมร่วมกนัเรียกร้องให้มีมาตราการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบให้เร็ว
ท่ีสุด ตามหลกัการเบ้ืองตน้ ผูป้ระกอบการรายย่อยประมาณ 2 ลา้นบาท ระดบักลาง 5 ลา้น
บาท รายใหญ่ประมาณ 15 ลา้นบาท 
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2. สมาคมฯมีการเตรียมความพร้อม การรักษาความสะอาดต่างๆ ให้กับพนักงานทั้ ง
ส านกังานสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 
3. เม่ือวนัท่ี 20 ก.พ.63 สมาคมฯไดป้ระชุมหารือร่วมกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและ
ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่กระจายของ
เช้ือไวรัส โดยไดข้อ้สรุป 3 ประเด็นดงัน้ี 
 1. ยานอย่างเขม้งวด โดยการวดัไข ้และบริการแอลกอฮอลล์เจลลา้งมือ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว. ท่ีประชุมมีมติให้คดักรองผูโ้ดยสารหรือนกัท่องเท่ียวท่ีผา่น
เขา้มาทางท่าอากาศ 

   2. มาตรการการปฏิบติัตวัต่อสถานการณ์ 
   3. ททท.มีช่องทางการแจง้ข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์

 สถิตินักท่องเทีย่วของสมาคมฯ ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2563 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวนทั้งส้ิน 500,232 คน ลดลง 40.72% 
สถิตินกัท่องเท่ียวจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาล่าสุด ณ เดือนมกราคม ยงัลดลงไม่
มาก ขณะน้ีเวียดนามติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสมาคมฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปทวัร์ ผ่านทาง
สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง กลุ่มสัญชาติท่ีน่าจบัตามอง คือ เวียดนาม อินเดีย และ 
ไตห้วนั ท่ีจะข้ึนมาติดอนัดบั Top 10 

                         3.2  คณะกรรมการแจ้งกจิกรรมส าคัญๆให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ท่านนายกฯวชิิต  ประกอบโกศล รายงายกจิกรรมต่างๆทีส่มาคมฯร่วมช่วยเหลือ 
สมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ดังนี ้

1. วนัท่ี 21 ก.พ.63 ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือขอรับการช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนให ้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผ่านท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกบัผูบ้ริหาร
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ โดยคาดวา่ไม่เกิน 2 เดือน 

2. วนัท่ี 25 ก.พ.63 ไดป้ระชุมกบั SMEs Bank และ บรรษทัประกนัสินเช่ือ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อขอวงเงินกู้ฉุกเฉินให้กบัผูป้ระกอบการ ร่วมกบัสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ 

3. สมาคมฯเตรียมความพร้อมเร่ืองความสะอาดให้กบัพนกังานประจ าท่ีสนามบิน 
ใชใ้นการปฏิบติังานรับนกัท่องเท่ียว 24 ชัว่โมง 

4.  เม่ือวนัท่ี 27 ม.ค.63 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมรับฟังแนวทางมาตรการต่างๆเพื่อป้องกนั 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา จดัโดย กรมการท่องเท่ียว ณ โรงแรมโนโวเทล 
สุวรรณภูมิ 

5.  เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค.63 สมาคมฯไดจ้ดัประชุมสมาชิกเก่ียวกบัสถานการณ์และ 
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ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว พร้อมท าคลิปวดีิโอใหก้ าลงัใจชาวอู่ฮัน่ ณ โรงแรมเจา้พระยา
ปาร์ค 

6.  เม่ือวนัท่ี 5 ก.พ.63 นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมประชุม
กบัสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ รับฟังความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเพื่อน า
ขอ้สรุปเสนอภาครัฐ ณ โรงแรมเดอะบาซ่าร์ แบงค็อค ถ.รัชดา 

7.  เม่ือวนัท่ี 12 ก.พ.63 เขา้พบคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัเพื่อหารือมาตรการเยยีวยาผูป้ระกอบการ ร่วมกบัคณะท่านผูว้า่การการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

8.  เม่ือวนัท่ี 18 ก.พ.63 สมาคมฯไดส่้งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวจีนจาก
เหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า ณ สถานเอกอคัรราชทูตจีนประจ าประเทศไทย 

9.  เม่ือวนัท่ี 20 ก.พ.63 สมาคมฯเขา้ร่วมพิธีเปิดการจดัการแข่งขนัฟุตบอลรวมน ้าใจ
คนกีฬาสู่พี่นอ้งชาวจีนและร่วมชมการแข่งขนั ณ สนามศุภชลาศยั จดัโดย กรมพลศึกษา 

 นายสุรวชั  อคัรวรมาศ อุปนายก แจ้ง ให้ทราบ 1.คาดวา่สถานการณ์ของเช้ือไวรัส
โคโรน่าน้ีจะส้ินสุดลงภายในเดือนมีนาคม ทั้งน้ี ขอใหท้างคนไทยไม่ต่ืนตระหนก และ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนจะกลบัมาเป็นปกติ 2.สร้างความมัน่ใจ และไม่ตอ้งห่วงของทางการจีน
มากนกั 

 ดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ แจ้งให้ทราบ สมาคมฯมีก าหนดการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 โดยจะแจง้สถานท่ีใหท้ราบอีกคร้ัง 

 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
  
วาระที ่ 4 รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน ธันวาคม 2562 สมัยที่ 38 คร้ังที่ 10 วนั

พฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม โรง
แรมดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ จ านวน 14 หนา้  
 
มติทีป่ระชุม รับรอง 

  
วาระที ่ 5 รายงานสถานภาพสมาชิก 

5.1 สรุปสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกสามญั จ านวน 1,208 ราย 
สมาชิกสมทบ จ านวน 451 ราย และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ  านวน 5 ราย รวมเป็น 1,664 ราย 
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  5.2 พจิารณารับสมาชิกใหม่ประจ าเดือนดังนี้   
 แนะน าสมาชิกใหม่ประจ าเดือน มกราคม 2563 จ านวน  5  ราย ดังนี ้
1.บริษัท มาฮี ฮอลิเดย์ จ ากัด MAHI HOLIDAY CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04610 สมาชิก
สามญั ประเภทประเภท INBOUND ตลาด อินเดีโดยมี นางสาวอรพรรณ  ระมยัวงค์เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 21/22 หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบาง
ละมุง  จงัหวดัชลบุรี  20150 โทรศพัท ์  063-370-2777, 063-370-1999, 038-119-572  
แฟกซ์ 038-415-151 E-mail  sales@mahihotliday.com, apk.phopan@gmail.com  Website : 
 

2.บริษัท  เอเวน ไทย จ ากัด AVEN THAI CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04614 สมาชิกสามญั 
ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาดฝร่ังเศส, องักฤษ โดยมี นายดีปัค  ซาฮี เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี18/119  ซอยประชาอุทิศ 60  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์ 0-2405-4308 แฟกซ์ - E-mail    : 
operation@aventhai.com  Website :  www.aventhai.com 
 

3.บริษัท ไนน์ ฮอค เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด  NINE HAWKS ENTERPRISE CO.,LTD. (I 
GO, YOU GO, WE GO TRAVEL & TOUR) เลขท่ีสมาชิก 04615 สมาชิกสามญั 
ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาดพม่า, เวียดนาม, เนเธอร์แลนด์ โดยมี นางสาวศุภารัตน์  
สุริยาเดชเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 9/1  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4  
แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศพัท ์ 061-510-9888 แฟกซ์ - E-
mail    info@igoyougowego.com Website : www.facebook.com/igoyougowegothailand 
 

4.บริษัท ไทยวันเดอร์ฟันทัวร์ จ ากัด THAI WONDER FUN TOUR CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04617 สมาชิกสามญั ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาด ไตห้วนั, จีนโดยมีนาย
ปรีชา  ใจชอบดียิ่งสกุล เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 55/30  หมู่ท่ี 6  
ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 โทรศพัท ์ 0-2077-6397, 080-081-
3389 แฟกซ์ : - E-mail : thaiwonderfun@gmail.com Website :  - 
 

5.บริษัท เคพี อาร์ท เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด KP ART CENTER (THAILAND) 
CO.,LTD.(SHOW BLACK) เลขท่ีสมาชิก 04620 สมาชิกสมทบ ประเภท Entertainment  
(การแสดง) โดยมีนายดูค โบ คิม  นายจิซู  คิม นายยุนคี  มินเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่
ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 15/18  หมู่ท่ี 6  ซอยเฉลิมพระเกียรติ 5 ถนนพทัยาสาย 3  ต าบลนา
เกลือ  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  20150 โทรศพัท์  033 -037-304, 095-120-9955   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 สมยัท่ี 38 คร้ังท่ี 10 วนัพธุท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ATTA 
************************************************************************************************************************************************************** 

   10 
 

แฟกซ์- E-mail : kpart@showblackthailand.com, srirung@showblackthailand.com 
Website : www.showblackthailand.com 
 

 พจิารณารับสมาชิกใหม่ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 9 ราย ดังนี ้
1.บริษัท ตง ฟาง ฮอลิเดย์ จ ากัด TONG FANG HOLIDAY CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 
04621 สมาชิกสามญั ประเภท INBOUND  ตลาด  จีน  โดยมี นางสาวนิภาพร  ยางศรี เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 68  ซอยนวลจนัทร์ 34  แขวงนวลจนัทร์  เขต
บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 โทรศพัท ์: 0-2016-8201,  095-825-2918 แฟกซ์ -  E-mail  
dongfangholiday08@gmail.com  Website : - 
  

2.บริษัท บีเคที แบ็งคอค ทัวร์ริส จ ากัด BKT BANGKOK TOURIST CO.,LTD. เลขท่ี 
สมาชิก 04622 สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND  ตลาด  เวียดนาม โดยมีนายอิทธิกร  
นาคไธสง เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่  เลขท่ี 39/69  ซอยวฒันานิเวศน์ 4  
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศพัท ์: 089-747-5282,  094-
948-8868 แฟกซ์ 0-2040-3639 E-mail : bkt.bangkoktourist@gmail.com Website : 
www.bkt.bangkoktourist.org    
 

3.บริษัท อัศวิน ทราเวล กรุ๊ป จ ากัด ASSAWIN TRAVEL GROUP CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04623  สมาชิกสามญั ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาด จีน โดยมีนาย เจฎษฎา  
นนัธพงพฒัน์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 20, 22 ซอยรินร ดา  ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงพฒันาการ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศพัท์ : 02-
1013176  แฟกซ์ - E-mail :  jassada19791979@gmail.com Website :  -  
  

4.บริษัท เดอะ สกาย พาส ทราเวล จ ากัด THE SKY PASS TRAVEL CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04624 สมาชิกสามญั ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาด  ตุรกี โดยมี นางสาวสุรี
มาศ  เสมอใจ  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 171/4  หมู่ 6  ถนนพทัยา
เหนือ  ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  20150   โทรศพัท ์ 038-190-290,  089-
939-1725 แฟกซ์ -  E-mail : warakorn@theskypasstravel.com Website : - 
        

5.บริษัท ไทย ที แอนด์ เอช เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด THAI T&H ENTERPRISE CO.,LTD.
เลขท่ีสมาชิก 04625 สมาชิกสามญั ประเภทประเภท  INBOUND  ตลาดจีน โดยมีนาย
ณัฐวฒัน์  พิสุทธ์ิกุลธร เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่  เลขท่ี 93/92  หมู่ท่ี 9  
ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  โทรศพัท ์099-352-4465  
แฟกซ์ -  E-mail thaitandhenterprise@gmail.com  Website : - 
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6.บริษัท เอเชีย ทัวร์ ทราเวล จ ากัด ASIA TOUR TRAVEL CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 
04626 สมาชิกสามญั ประเภทประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี นายสุเมธ  มาดาน  
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 29/1  ซอยเจริญนคร 39  ถนนเจริญนคร  
แขวงบางล าพูล่าง  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 โทรศพัท ์ 0-2059-4044   
แฟกซ์ -  E-mail-info@asiatourtravels.com   Website : www.asiatourtravels.com  
 

7.บริษัท เอสไฟฟ์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด S-FIVE HOLIDAY TOUR AND  
SERVICE CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04627 สมาชิกสามญั ประเภทประเภท  INBOUND    
ตลาด Worldwide ประเภท  OUTBOUND  ตลาด  Worldwide นางสาวนางสาวอารีย ์ บวัผนั
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 68  การเคหะหลกัส่ี  อาคาร 8  ถนนแจง้ 
วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  10210 โทรศพัท์  0-2984-8261
แฟกซ์ - E-mail : aris-hts@hotmail.com  Website :  www.s5holiday.com         
 

8.บริษัท บริษัท โรงแรมเมเปิล จ ากัด MAPLE HOTEL CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04628 
สมาชิกสมทบ ประเภท โรงแรม โดยมีนางสาววิลาวรรณ  ไชยชุมพร เป็นกรรมการผูจ้ดัการ   
ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 9  ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร    
10260 โทรศพัท์  0-2398-9999 แฟกซ์ 0-2398-1436 E-mail : kosonh@maplethai.com    
Website : www.maplethai.com       
 

9.บริษัท วานา นาวา จ ากดั VANA NAVA CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04629 สมาชิกสมทบ    
ประเภท สถานท่ีท่องเท่ียว  (สวนน ้า)โดยมีนางสาวอคัรวรรณ  เจริญผล เป็นกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานสาขาท่ี 00001  เลขท่ี 129/99  ซอยหมู่บา้นหนองแก  ต าบลหนอง
แก  อ าเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110 โทรศพัท ์ 033-033-555 แฟกซ์ 033-033-
111 E-mail : thichapha.s@vananava.com  Website : www.vananavahuahin.com 
 
มติการประชุม  รับทราบและอนุมติั 
 
ท่านนายกฯวชิิต  ประกอบโกศล กล่าวรายงาน การประชุมคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมือจากการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(สทท.) โดยคุณศิริปกรณ์  เช่ียวสมุทร รองผูว้่าการการท่องเท่ียวฯ ดา้นดิจิทลั และ คุณชัย
รัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาฯ มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดมี้ส่วนสนบัสนุนการจดั
ประชุมร่วมกนั  โดยท่านรองฯศิริปกรณ์ แจง้ให้ทราบ วนัองัคารท่ี 3 มีนาคม 2563 น้ี จะเขา้
สู่มาตรการเยยีวยาอยา่งชดัเจน    
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วาระที ่ 6 การบรรยายพเิศษในหัวข้อ  “ ถอดบทเรียนในอดีต ฝ่าวกิฤต COVID – 19 ” โดย คุณวสันต์  
  เบนซ์ทองหล่อ ประธานกรรมการเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ป สรุปความ 

 คุณวสันต ์ เบนซ์ทองหล่อ เป็นคนเรียนเก่ง แต่ไม่เคยสอบเขา้ได ้เพราะไม่มีสมาธิ  
จึงใชว้ธีิปรึกษาโดยตรงกบัท่านอธิการบดี วา่ไม่สามารถสอบเขา้ได ้จึงไดล้งทะเบียนสมคัร
เรียนเองจนจบปริญญาตรี ไปเป็นพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นเวลา 1 ปี ในต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ เดือนหน่ึงไดจ้  านวน 3 พนัเหรียญ  
 เม่ือเกิดวกิฤติ  การระบายสินคา้คงคา้ง โดยการแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นอ่ืนๆท่ีมีอยู ่

เช่น อสังหาริมทรัพยแ์ลว้เปล่ียนเป็นเงินไปช าระหน้ี แมว้า่ธนาคารไม่ยอมให้แบ่งจ่ายช าระ 
ผมก็พยายามทยอยแบ่งช าระให้ทีละน้อยไปเร่ือยๆ เพื่อยืดระยะเวลา และจะท าให้เรา
สามารถเจรจาต่อรองกบัลูกนอ้ง ลูกหน้ี ไดอี้ก 

 ท าธุรกิจอยา่งหน่ึง แต่ไดอี้กอยา่งหน่ึง คือ ได ้Connection เพิ่มเติม เคยไดไ้ปร่วม 
โตะ๊รับประทานอาหารกบันายกรัฐมนตรีทุกสมยั เพราะการมาซ้ือรถเบนซ์  

 การขายของ  ตรงไหนท่ีมีทุนให้ขาด ยอมขาดทุน ดีกวา่ไม่มีทุนให้ขาด เพื่อระบาย
สินคา้ออก แลว้รับของใหม่เขา้มา คิดโปรโมชัน่ ของแถมเพื่อขายสินคา้ เพื่อระบายรถ 100 
คนั 

 เร่ืองวกิฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในแต่ละวนั ให้เราคิด
วา่ วนัน้ีเราจะตายแลว้ อะไรท่ียงัไม่ท า ควรรีบท า ซ่ึงหากวนัพรุ่งน้ีท่านรอด ท่านก็ปลอดภยั 
หากคิดวา่พรุ่งน้ีรอด แลว้มะรืนค่อยท า คุณตายตั้งแต่วนัน้ีแลว้ จึงขอเตือนไว ้

 อิตาลีมีข่าววา่ ไม่มีอาหารบนชั้นวางของเลย ผูค้นออกไปซ้ือไม่ได ้ไม่กลา้ออกจาก
บา้น เพราะการสัมผสักนัท าใหเ้กิดอาการต่ืนตระหนก 

 ตอนน้ี อินบาวน์ ลดลง 20% เอาทบ์าวน์ ลดลง 20% ท าอยา่งไรใหต้วัเลขกลบัข้ึนมา  
รอใหเ้จอวคัซีนภายใน 1-2 เดือน แลว้จะกลบัข้ึนมา คิดวา่พรุ่งน้ีมนัจะเป็นอยา่งน้ี วนกลบัมา
แบบเดิมอีก ฉะนั้นวนัน้ี ตอ้งล็อคตวัเอง กลบัมาดูค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง วนัใดท่ีโชวรู์มยงัมีรถ
เหลือเยอะ วนันั้นรู้สึกไม่ค่อยดี พอรถเหลือท าอย่างไร เป็นหน้ีเยอะ แต่สมบติัเยอะ ก็เอา
สมบติัไปแลกคืนกบัหน้ีรถไดไ้หม ธนาคารไม่ยอม โดยตอ้งการเงินเท่านั้น ก็จะยดึโชวรู์ม 
อย่างเดียว โดยจะท าให้ลม้ละลาย คิดว่าถา้ปล่อยให้ลูกหน้ีขายของไปเร่ือยๆ ก็ยงัพอมีเงิน
จ่ายหน้ีคืนได ้ซ่อมรถได้ ขายของเก่าไดบ้า้ง แต่ธนาคารตอ้งการให้ใช้หน้ีทั้งหมด อดทน
ค่อยๆเจรจากบัผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง จึงเกิดไอเดียข้ึนมา เพราะมีทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ี 
ธนาคารจึงอลุม้อล่วยบา้ง เขา้ปี 2535 สถานการณ์เร่ิมดีข้ึน ธนาคารเร่ิมมีการ take over มี
อะไรมาแลกก็ยอม เพราะรถขายไม่หมด รับแลกทรัพยสิ์นต่างๆ โดยเฉพาะพระเคร่ือง บา้น 
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คอนโด สนามกอล์ฟ ท่ีดิน เน่ืองจากรถยนต์เก็บแลว้ราคาตกและเส่ือมสภาพ  และท าให้เรา
ไดเ้รียนรู้วา่ทรัพยสิ์นแต่ละอยา่งเป็นยงัไง  จนท าใหมี้ความรู้เร่ืองพระเคร่ืองดว้ย 

 สมยัท่ีมีเงินเยอะ ไดซ้ื้อท่ีดินเปล่ามาท าโชวรู์ม เกิดท่ีวดั กินขา้ววดั นอนโรงเจ ซ้ือ 
รถยนตเ์ดือนละคนั พอดีข้ึน พี่ชายเรียกให้กลบัมาช่วยธุรกิจท่ีบา้น เก่ียวกบัการซ้ือรถเก่ามา
ซ่อมขาย ซ่ึงไม่คุม้ ไปเป็นดีลเลอร์รถดีกวา่ ไปน็อคดอร์โตโยตา้ อยูก่บัโตโยตา้มา 10 ปี ไม่มี
โชวรู์ม จนปัจจุบนัน้ีมีหลาย ตอ้งเจอเบอร์หน่ึงให้ได้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ คนท่ีสามารถ
บอกวา่ Yes or No ได ้แลว้คุณก็แสดงความตั้งใจอยากท าส่ิงนั้นจริงๆ ผลประโยชน์เป็นของ
เขาและของเราแบ่งกนัคนละคร่ึง คือ ทฤษฎี 50 : 50 ผมเช่ือวา่ถา้เราเจอคนๆ นั้นงานทุกงาน
จะส าเร็จ เราอยา่ไปรอจนขายไม่ได ้แลว้ถึงลดราคา ผมเช่ือวา่ผมท าอะไรก็ไดถ้า้มีโอกาส แต่
โอกาสตอ้งแสวงหาอยา่รอ มนุษยท์  าอะไรไดผ้มก็ท าได ้คนเราเกิดมาหวัเท่ากนั ถา้เราสนใจ
มนัจริงมนัก็ท าได ้โอกาสมนัส าคญัถา้เราไดพ้บคนท่ีรู้จริงในเร่ืองนั้นๆแลว้เขาสอนเราๆ ก็
จะเขา้ใจและท าได ้ผมมัน่ใจวา่ผมท าไดถ้า้มีโอกาสและคิดวา่ท าไดทุ้กเร่ือง  
 

วาระที ่7             เร่ืองอ่ืนๆ 
 - 
 มติทีป่ระชุม     รับทราบ 
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