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ท่ี สนญ. 086/2563       
        วนัท่ี   14  กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
 

เรียน ท่านสมาชิก 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุม 
  2. รายงานกิจกรรมผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าปี 2562 
  3.  งบดุลประจ าปี 2562 
 
 

 ดว้ยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) ก าหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562ข้ึนในวนั
พฤหัสบดีท่ี 30   กรกฎาคม  2563   ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00   น.   ณ ห้องพาลาเดียม ฮอลล์     ชั้น 10 โรงแรม 
เดอะ เบอร์เคล่ีย ์ โฮเตล็ ประตูน ้า  กรุงเทพมหานคร โทร  02 - 349 – 9999    
 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัสมาคมฯ การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมอย่าง
นอ้ยจ านวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด  ปัจจุบนัสมาคมฯมีสมาชิกจ านวน  1,663 ราย ซ่ึงจะตอ้งมีสมาชิกมา
ประชุมจ านวน 416 ราย จึงจะครบองคป์ระชุม  ทั้งน้ี สมาคมฯไดส่้งรายงานกิจกรรมผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าปี 2562 และงบดุลประจ าปี 2562 มายงัท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมใน
คร้ังน้ีดว้ย 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกไดโ้ปรดสละเวลาเขา้ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั 

        
 
                      ขอแสดงความนบัถือ 
 

           ***ส่งทางอีเมล*** 
 

                ( นายวชิิต  ประกอบโกศล ) 
              นายกสมาคมฯ 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว (ATTA) 
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

วนัพฤหัสบดีที ่ 30 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องพาลาเดียม ฮอลล์ ช้ัน 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลย์ี โฮเต็ล ประตูน า้  
**************************************************************************** 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

วนัท่ี วนัพฤหสับดีท่ี  30  กรกฎาคม  2563 

สถานท่ี ณ หอ้งพาลาเดียม ฮอลล ์ ชั้น 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์โฮเตล็ ประตูน ้ า 

เปิดประชุม เวลา  10.00 – 12.00 น. 

วาระการประชุม 

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

วาระที ่2 
 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  
วนัพธุท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ หอ้งเมยแ์ฟร์ แกรนดบ์อลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์โฮเตล็ ประตูน ้ า 
 

วาระที ่3 รายงานกจิกรรมและผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการประจ าปี 2562 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบดุลประจ าปี 2562 
 

วาระที ่5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

วาระที ่6 การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง   
 สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว  กบั  มหาวทิยาลยัราชภัฎนครปฐม 
 สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว  กบั  มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย 
 สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว  กบั  มหาวทิยาลยับูรพา 

 

วาระที ่7 เร่ืองอ่ืน 
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      การรับรอง 

รายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
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รายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
วนัพุธที ่  27   กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562 

เวลา  10.00   -  12.00  น. 
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลย์ี โฮเต็ล ประตูน า้  กรุงเทพฯ 

 

 

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 
1. นายวชิิต  ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ 
2. นายสแตนเลย ์ซิททั  ติง   อุปนายกฯ 
3. นายวรัิช   จตุัรภุชพิทกัษ ์  อุปนายกฯ 
4. นางสาวม่ิงขวญั  เมธเมาลี   อุปนายกฯ 
5. นายสุรวชั  อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
6. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายกฯ 
7. นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร  เหรัญญิกฯ 
8. นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข  นายทะเบียน 
9. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์  ประชาสัมพนัธ์ 
10. นายผดุงชยั  พิสุทธาดามงคล  ปฏิคม 
11. นายศกัด์ิ  ฤกษล์ภันะนนท ์  กรรมการกลาง 
12. นายพรสวสัด์ิ  นวพล   กรรมการกลาง 
13. นายชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง 
14. นายฟองซวั ฌอง  เกอร์โนลด์  กรรมการกลาง 
15.  นายวรีะ  บ ารุงศรี   กรรมการกลาง 
16. นายคงั   อาย จอง  กรรมการกลาง 
17. นายวชิยั  สหสัสพล  กรรมการกลาง 
18. นายอมัพล  แซ่ตนั   กรรมการกลาง 
19. นายยทุธนา  เหล็กเพช็ร  กรรมการกลาง 
20. นางสาวสุมาลี  วอ่งเจริญกุล  กรรมการกลาง 
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 รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิ 

1. ดร.ศุภชยั  เจนศกัด์ิศรีสกุล  อุปนายกฯ 
2. ดร.อดิษฐ์  ชยัรัตนานนท ์  เลขาธิการฯ 
3. นายพงศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี  กรรมการกลาง 

 
    สมาชิกเข้าร่วมประชุม   421     คน                  

จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน  จ านวน  421  ราย  จากจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน  1,618  
ราย (ขอ้มูลจ านวนสมาชิก ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ) ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัสมาคม
ฯ  หมวดท่ี  7  ขอ้  32   

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 

นายวิชิต  ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุมและขอให้มีการพิจารณาตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายวิชิต  ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ กล่าวตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ และสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีถือเป็นวาระท่ีส าคญัอย่างยิ่งและได้กล่าวขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านในการ ใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกนัดว้ยดีมาโดยตลอด 

 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 

 

วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560   สมัยที ่ 37 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560    สมยัท่ี 37  ณ วนั
พฤหสับดีท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิต
ธานี   ถนนพระราม 4   สีลม   กรุงเทพฯ   

 

  มติทีป่ระชุม      อนุมัติรับรองรายงาน 
 

วาระที ่3 พจิารณารายงานกจิกรรมและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที ่37 
นางสาวม่ิงขวญั  เมธเมาลี อุปนายกฯ  กล่าวรายงานกิจกรรมในปี พ.ศ.2561 ผ่านทางวีดีทศัน์ 
ดงัน้ี ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาในการบริหารงานสมาคมฯ อย่างมุ่งมัน่และจริงจงั ภายใต้
การน าของนายกสมาคมฯ นายวิชิต ประกอบโกศล  ซ่ึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การท างานท่ียาวนาน มาพฒันาโครงสร้างและรูปแบบสมาคมฯ ให้เกิดผลงาน
มากมาย 
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  ทั้งนีไ้ด้แบ่งการบริหาร ดังนี้ 
 1. ภาพรวมสมาคมฯ  
 2.งานบริหารจัดการภายใน 
  3. ผลงานด้านสวสัดิการสมาชิก 
  4. ผลงานด้านช่วยเหลือสังคมและประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร 
  5. ผลงานด้านการส่งเสริมการตลาด 
  

 1. ภาพรวมสมาคมฯ 

 วนัศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561  นายวชิิต ประกอบโกศล น าทีมคณะกรรมการสมาคมฯ    ร่วมประชุมการ
พฒันาความร่วมมือทางการตลาดนกัท่องเท่ียว ร่วมกบั สมาคมท่องเท่ียวเกาหลี และ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย KATA-ATTA-TAT   และร่วม กิจกรรม Trade Exchange B2B   ในงาน   Tourism Mega 
Fam Trip  on  60th Anniversary of Korea & Thailand   Relationship   เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
ความสัมพนัธ์ ไทย – เกาหลี   ณ หอ้งกมลทิพยบ์อลรูม  โรงแรมเดอะสุโกศล   พญาไท   กรุงเทพฯ 

 วนัศุกร์ท่ี  22  มิถุนายน 2561 นายวชิิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ และท่ีปรึกษา ฯ  พร้อม
คณะกรรมการ ร่วมงานเซ็น  MOU  ดา้นการท่องเท่ียว ร่วมกบัการท่องเท่ียว เมืองเถาหยวน    ประเทศ
ไตห้วนั  ณ   โรงแรม  รอยลั  ออคิด   เชอราตนั  ถนนส่ีพระยา  กรุงเทพฯ 

 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  นายวชิิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมดว้ยกรรมการสมาคมฯ ใหก้าร
ตอ้นรับคณะผูแ้ทนจาก กรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจีน  เพื่อขอหารือเก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  ณ หอ้งประชุมสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเท่ียว    (ATTA)  

 วนัท่ี  3 พฤศจิกายน 2561   นายวชิิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ      เขา้ร่วมงานแถลงข่าว การจดั
กิจกรรมเทศกาลอาหารไทยส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในโครงการ WE CARE ABOUT YOU เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการจดังานเทศกาลอาหารไทยส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน   เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยและดึงนกัท่องเท่ียวชาวจีนใหก้ลบัมาท่องเท่ียวในไทยอีกดว้ย ณ หอ้งรับรอง
พิเศษ ชั้น 2  อาคารรัฐสภา  2    

 วนัท่ี 4  มกราคม  2562   นายวชิิต  ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ   พร้อมดว้ยคณะกรรมการ  เขา้พบ   
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   นายวรีะศกัด์ิ โควสุรัตน์  ณ  ท่ีท าการกระทรวงฯ  

 วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2562 นายวชิิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ  ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย 
ปี 2562   จดัโดย   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   ณ   สยามสแควร์   กรุงเทพฯ 

  วนัท่ี 23 มกราคม 2562  นายวชิิต ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ น าทีมคณะกรรมการฯ  ร่วมสืบสาน 
 การแต่งกายดว้ยชุดผา้ไทย    ในพิธีเปิดงาน   เทศกาลเท่ียวเมืองไทย    ประจ าปี   2562       คร้ังท่ี   39  
 ณ  สวนลุมพินี   กรุงเทพฯ 
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2. งานบริหารจัดการภายใน 

 ด้านการประชุม  ปี 2561  

จ านวนคร้ังท่ีประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

   เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.       ก.ค.      ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  รวม/คร้ัง 

ภาครัฐ  27 16 25 28 11 28  28 33 22  218 

ภาคเอกชน  9 11 12 17 18 27   20 25 24   163 
 

 งานบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ดูแลและใหค้วามความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวของสมาชิกท่ีพลดัหลงโดยติดต่อกบัตวัแทนบริษทั
สมาชิกใหม้ารับนกัท่องเท่ียวไปส่งยงัจุดหมายอยา่งเรียบร้อยปลอดภยั 

 ประสานงานกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการจดัการพื้นท่ีใหก้บันกัท่องเท่ียวรอข้ึนรถท่ีชั้น 1 
และขยายพื้นท่ีใหบ้ริการเคาน์เตอร์ ส าหรับตวัแทนบริษทัสมาชิกไวค้อยตรวจเช็ครายช่ือของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นคณะท่ีชั้น 1 อาคารผูโ้ดยสาร 

 สมาคมฯ เคร่งครัดในการนบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บแจง้จากมคัคุเทศกห์รือ ทรานส์เฟอร์แมน 
ตามจ านวนท่ีแจง้ไวห้รือไม่  หากพบไม่ถูกตอ้งไดมี้การตกัเตือน ปรับ และแจง้ตรงไปยงับริษทัท่ี
สังกดัเพื่อทราบ และขอความร่วมมือด าเนินการใหถู้กตอ้ง ตามระเบียบของสมาคมฯ  

 ไดป้รับปรุงเคาน์เตอร์บริการของสมาคมฯภายในบริเวณหอังโถงผูโ้ดยสารขาเขา้ ให้เกิดความ
สะดวกในการบริการและใหส้วยงามทนัสมยัยิง่ข้ึน 

 

 งานบริการท่าอากาศยานดอนเมือง 

 สมาคมฯ ไดป้รับปรุงผวิพื้นจราจร อยา่งสม ่าเสมอ ณ บริเวณพื้นท่ีลานจอดรถ เพื่อความปลอดภยั
ของบริษทัสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ ติดตั้ง ไฟแสงสวา่งเพิ่ม ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิ่มเติม ให้
ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีลานจอดรถของสมาคมฯ   

 สมาคมฯ เคร่งครัดในการนบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีไดใ้ห้บริการ ตรงกบัจ านวนท่ี มคัคุเทศก ์ หรือ 
ทรานส์เฟอร์แมน ตรงกบั แจง้ไวห้รือไม่ 

 สมาคมฯ ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร และ กฎระเบียบต่างๆ จาก การท่าฯ ใหก้บั มคัคุเทศก ์ หรือ 
ทรานส์เฟอร์แมน ปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ในการเขา้มารับนกัท่องเท่ียวบริเวณอาคาร
ผูโ้ดยสาร   
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 งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ไดมี้การน า ระบบงาน ไอที ท่ีทนัสมยั  มาช่วยในการปฏิบติังานดา้นงานบริการของสมาคมฯ ในทุกๆ
ดา้น เพื่อท่านสมาชิก รับขอ้มูลรวดเร็ว มากข้ึน 
 

 พฒันาระบบ ATTA CARD ในการบริหารดา้นต่างๆ เช่น การเงินและบญัชี สมาชิกสัมพนัธ์   
บริการระบบการขายคูปองและ  บริหารระบบการเรียกรถ 

 พฒันาอุปกรณ์การถ่ายทอดสดงานประชุมสมาชิกโดยใช ้ Livestream Facebookใหมี้ประสิทธิภาพ  
มากข้ึน เพื่อท่านสมาชิกไดต้ามข่าวสารสมาคมฯไดท้นัที 

 Update  ข่าว กิจกรรม ใน Website สมาคมฯ และ Facebook  อยา่งรวดเร็วและ ทนัสมยัมากข้ึน 
สามารถคน้หาขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวของสมาคมฯ 

 ปรับปรุงแสดงฐานขอ้มูลสมาชิก ทุกๆเดือน  และน าเสนอข่าวต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจ  บริการท่านสมาชิกอยา่งหลากหลาย  ท่ี www.atta.or.th 

 Update สถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวทุกเดือนใน www.atta.or.th  ท่ีสมาคมฯไดใ้หบ้ริการกบัสมาชิก
ของสมาคมฯ โดยรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ  และสนามบินดอนเมือง  

 รายงานผลในการใช ้ATTA Card รับนกัท่องเท่ียว  ท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง 
ทางอีเมล ใหก้บัผูบ้ริหารของบริษทัสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ ทราบขอ้มูล   เพื่อตรวจทานความ
ถูกตอ้ง 

 

3 งานด้านสวสัดิการสมาชิก 
 

 จดัประชุมสมาชิกประจ าเดือนเพื่อรายงานกิจกรรมสมาคมฯท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนเพื่อสมาชิกทราบ
และเชิญผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวมาบรรยายเสริมขอ้มูลใหก้บัท่าน
สมาชิก 

 จดัประชุมสมาชิกสัญจรและพาสมาชิกส ารวจเส้นทาง ในเส้นทาง กรุงเทพ – อยธุยา – สระบุรี   
ระหวา่งวนัท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรม ศุภาลยั ป่าสัก รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัสระบุรี ซ่ึง
เป็นการประชุมสมาชิกนอกสถานท่ี และท่านสมาชิกจะไดรั้บขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว ทั้งท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
หรือ ของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ และไดเ้ชิญผูป้ระกอบการธุรกิจทอ้งถ่ินมาพบปะหารือ 

 จดังาน ATTA DINNER TALK & HAPPY NEW YEAR  ในวนัท่ี  27 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ 
โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ  มีการเสวนาพิเศษ หวัขอ้ “ทิศทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของไทย ปี 
2562” โดย ผูท้รงคุณวฒิุ และเวลา 18.00 น. พบกบังานเล้ียง HAPPY NEW YEAR  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpI62ibPLAhUDTY4KHXaRDpsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.marketingoops.com%2Fnews%2Fdigital%2Flivestream-for-facebook-diy%2F&usg=AFQjCNFf0gcwUfCEM9izaZiDB9BYFmza1A&bvm=bv.116573086,d.c2E
http://www.atta.or.th/
http://www.atta.or.th/
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 งานดา้นส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียว ปี  2561 

สมาคมฯ ไดจ้ดัพาสมาชิกประชุมสัญจรนอกสถานท่ีและส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เพื่อน ามาเสริมใน
รายการน าเท่ียวของบริษทัสมาชิกต่อไป 

 วนัท่ี 1 - 4 มีนาคม 2561 คณะ ATTA ร่วมเดินทาง “คาราวานอีสานแซ่บนวั” กบัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีสมาชิกร่วมทศันศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เส้นทางอีสาน นครราชสีมา - กาฬสินธ์ุ - มหาสารคาม - ขอนแก่น  

 วนัท่ี  27 - 28 เมษายน 2561  คณะ ATTA  ร่วมเดินทางส ารวจแหล่งท่องเท่ียว จงัหวดัระยอง ในการ
เดินทางคร้ังน้ีสมาชิกไดจ้ะไดรั้บทราบขอ้มูลในพื้นท่ี ในดา้นการท่องเท่ียวทั้งโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและเกิดข้ึนใหม่ ในจงัหวดัระยอง  เพื่อ
การน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวต่อไป 

 วนัท่ี  6 - 8 กรกฎาคม 2561 คณะ ATTA น าพาสมาชิกร่วมเดินทางส ารวจแหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - พทัลุง – สงขลา การเดินทางคร้ังน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง  ภายใตแ้คมเปญ “Amazing 
Thailand Go Local”   “เท่ียวทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” รวมถึงการส่งเสริมการการ
ท่องเท่ียวเมืองรองสู่ชุมชนต่อไปอีกดว้ย 

 วนัท่ี 6 - 9 สิงหาคม 2561   คณะ ATTA เชิญชวนเหล่าสมาชิกร่วมเดินทาง ส ารวจแหล่งท่องเท่ียว
เส้นทาง กรุงเทพฯ  -  เบตง  -  ปีนงั    การส ารวจคร้ังน้ี  เพื่อใหส้มาชิกไดรั้บทราบขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และยงัไดส้ัมผสั
กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงาม   รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต 
 

 งานด้านการจัดอบรม ปี 2561 

สมาคมฯ ไดจ้ดัโครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหก้บับุคลากรในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ใหมี้ศกัยภาพทั้งในระดบับริหารและระดบัปฎิบติั  

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561  ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร PHOTO MARKETING ถ่ายภาพออกมาดีมีชยัไปกวา่

คร่ึง ส าหรับผูมี้การถ่ายภาพในเชิงธุรกิจ ทกัษะในการแต่งภาพอยา่งมืออาชีพให้ดึงดูด จดัท าส่ือโฆษณา

ใหต้รงเป้าและขายได ้สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง  ณ หอ้งประชุมATTA  ส านกังานใหญ่ โดยมี

วทิยากร อาจารยเ์กียรติชยั  หงส์วเิศษ  ช่างภาพอาชีพ  และเจา้ของเพจ Snappix  

 วนัท่ี 26 กรกฏาคม 2561 ไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บัท่านสมาชิก กบัหลกัสูตร  Idea Generation 
through Scenario Planning & Design Thinking for Innovation Development การสร้างไอเดียดว้ยการ
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สร้างภาพจ าลองจากอนาคต และการพฒันานวตักรรมดว้ยการออกแบบความคิด โดยมีวทิยากร รศ.ดร. 
ภคพล อนุฤทธ์ิ  ณ หอ้งประชุม ATTA  ส านกังานใหญ่ 
 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 สมาคมฯ ไดเ้ชิญ  ผอ.กุลปราโมทย ์วรรณะเลิศ ผูอ้  านวยการกองการตลาด
อาเซียน เอเชียใต ้ และแปซิฟิกใต ้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้หเ้กียรติ มาแนะน า  ใหส้มาชิก
สมาคมฯทราบถึง รายละเอียดการเขา้ร่วมโครงการ “ONE PLUS ONE” เพื่อเป็นการกระตุน้กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวจาก 4 ตลาด คือ อินเดีย เวยีดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศ
ไทย ในเมืองรอง ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 

 วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2561 รุ่นท่ี 1  และ วนัท่ี 22-23 ธนัวาคม 2561 รุ่นท่ี 2  สมาคมฯไดจ้ดัฝึกอบรม
พนกังาน ATTA  ในหวัขอ้ “บทบาทของพนกังานสมาคมฯ ต่อ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยและการเป็น
เจา้บา้นท่ีดี”  ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จ.เพชรบุรีโดยมีวทิยากร อาจารยน์ราธิป อ่าเท่ียงตรง   

 

4. งานด้านช่วยเหลือสังคมและประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร 
 กจิกรรมด้าน CSR เพ่ือช่วยเหลือสังคม 

o ร่วมท าบุญ บริจาค รถลอ้เล่ือนส าหรับคนพิการ กบั มูลนิธิคนพิการไทย 
o กรณีเกิดเหตุเรือพานกัท่องเท่ียวชาวจีน ล่มท่ีจงัหวดัภูเก็ต  ในปลายเดือน กรกฎาคม 2561สมาคมฯ

ไดร่้วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ตั้งศูนยช่์วยเหลือ จดับริการ รถ รับ-ส่ง อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ครอบครัวของนกัท่องเท่ียวผูป้ระสบภยั  จดัหาล่าม   และอ่ืนๆ  โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ลง
พื้นท่ีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

o ร่วมท าบุญ บริจาคเงิน ในการถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจ าปี 2561  จดัโดย กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

o ร่วมท าบุญ บริจาคเงินในการถวายผา้กฐินสามคัคีประจ าปี2561 จดัโดยกลุ่มบริษทัคิงส์พาวเวอร์  
o ร่วมท าบุญ บริจาคเงิน ในการถวายผา้กฐินสามคัคี ประจ าปี 2561  จดัโดย บริษทั ท่าอากาศยาน

ไทย จ ากดั ( มหาชน ) 
o ร่วมท าบุญ บริจาคเงิน ในการถวายผา้กฐินสามคัคี ประจ าปี 2561  จดัโดย การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย 
o ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ท่ีแขวงอตัตะปือและแขวงจ าปาสัก ประเทศลาว  

โดยผา่น สถานเอกอคัรราชทูตไทย กรุงเวยีงจนัทน์ 
o ร่วมท าบุญบริจาคเงิน ใหมู้ลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย  เน่ืองในโอกาสร่วมงานวนัครบรอบ 

ก่อตั้ง 58 ปี  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
o ร่วมท าบุญบริจาคเงิน ใหมู้ลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เน่ืองในโอกาส

ร่วมงานวนัครบรอบ 16 ปี วนัสถาปนากรมการท่องเท่ียว 
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o ร่วมท าบุญบริจาคเงิน ให้โรงเรียนพระดาบส  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เน่ืองในโอกาสร่วมงานวนั
ครบรอบ 16 ปี วนัสถาปนากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

o ร่วมท าบุญ บริจาคเงิน ในการถวายผา้กฐินสามคัคี ประจ าปี 2561  จดัโดย สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย 

o สมาคมฯ ร่วมบริจาคสนบัสนุนการจดังาน Thailand Friendly Design  Expo 2018 วนัที ่30 
พฤศจิกายน - 3 ธนัวาคม ณ ฮอลล ์2 อิมแพค็ เมืองทองธานี จดัโดย  มูลนิธิสถาปัตยเ์พื่อคนทั้งมวล 

o สมาคมฯ จดัพาสมาชิกร่วมถวายผา้กฐินประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 16-17  พฤศจิกายน 2561 ณ 
วดัหว้ยเขยง่  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

o ร่วมท าบุญบริจาคเงิน  เพื่อจดักิจกรรม เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ   พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งและ
สมาคมท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม 

o ร่วมบริจาคเงินใหก้บั นกัท่องเท่ียวท่ีประสบภยัจากเหตุการณ์ระเบิดยา่นราชประสงค ์  
 

 กจิกรรมให้ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

 ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมโรงแรมไทย   อาทิเช่นงาน   “ Hotels  Meet  Local Agents ” 
ตลาดต่างๆในปี 2561 สมาคมฯ ไดร่้วมกล่าวเปิดงาน  และ สนบัสนุนประชาสัมพนัธ์ยงัสมาชิก
สามญั ตลาดต่างๆเขา้ร่วมงาน 

 ร่วมงานแข่งขนักอลฟ์ประเพณี 3 หน่วยงาน TAT / ATTA  / THA  ซ่ึงจะจดัทุกๆ สามเดือนโดย
เวยีนแต่ละหน่วยงานเป็นเจา้ภาพ 

 ร่วมพิธีปล่อยแถว จดัโดย  กองบญัชาการต ารวจท่องเท่ียว เน่ืองในโอกาสเทศกาลส าคญัๆ  เพื่อ
แสดงความเช่ือมัน่ ปลอดภยั แก่นกัท่องเท่ียว 

 ร่วมเป็นวทิยากร ในงาน เสวนา การส่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว สู่ Thailand จดั
โดยจดัโดยกรมการท่องเท่ียว ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน ้า กรุงเทพฯ วนัท่ี 23 มีนาคม 
2561 

 เขา้ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสานพลงัประชารัฐโครงการ "Digital Tourism 
Platform" ณ หอ้งประชุม อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  จดัโดย สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย 

 ร่วมงาน 2018 Taiwan Travel Expo ซ่ึงจดัโดยการท่องเท่ียวไตห้วนัและรัฐบาลเมืองเจียอ้ี โดย
คร้ังน้ียงัไดป้าฐกถา ในมิติดา้นการแลกเปล่ียนนกัท่องเท่ียวระหวา่งไทยกบัไตห้วนั เพื่อยกระดบั
ทวัร์คุณภาพ 
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 ร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน OTOP นวตัวถีิ จดัโดย กรมการท่องเท่ียวชุมชน วนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

 ร่วมจดักิจกรรมเทศกาลอาหารไทยส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในโครงการ WE CARE ABOUT 
YOU บนัทึกขา้วเหนียวมะม่วงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจาก Guinness World Records เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย และร่วมตอ้นรับ คณะนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีร่วมงานในคร้ังน้ี ณ ริม
ทะเลสาบ เมืองทองธานี โดยสมาคมฯรับผดิชอบดา้นพานกัท่องเท่ียวชาวจีนมาร่วมงาน    

 ร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ตอ้นรับผูโ้ดยสารชาวจีน พร้อมร่วมมอบของท่ีระลึกใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร 
ณ บริเวณ Gate D 2 ชั้น 2 หอ้งโถงผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จดั
โดย บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจ าปี  2562    ณ  สยามสแควร์   จดัโดย การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 ร่วมสัมมนากบัสมาคมการผงัเมืองไทย โครงการทางวชิาการ อบรมปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 เร่ือง การ
พฒันาธุรกิจ MICE เสริมสร้างเศรษฐกิจเมือง ณ โรงแรมริชมอนด์ 

 สมาคมฯ ไดต้อ้นรับและอ านวยความสะดวก จดัรายการน าเท่ียว ให้ทีมงานนกัประดาน ้ า 
ผูเ้ช่ียวชาญจากสหราชอาณาจกัร  รองประธาน British Cave  Rescue Council ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ภารกิจช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ณ  วนอุทยานถ ้าหลวง-ขนุน ้านางนอน  จ.เชียงราย  ก าหนดเดินทาง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใต ้      (  Mr.Richard Henry Whitehouse &   Mrs.Dorothy  Marian 
Whitehouse  ) 

 ร่วมกล่าวเปิดงาน NORTH  EAST  INDIA  TOURISM   ROADSHOW  ณ โรงแรม  เซ็นทารา 
แกรนด ์แอท เซ็นทรัล เวลิด์ 

 ร่วมงานเล้ียงประจ าปี ขอบคุณภาคเอกชน จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีไดรั้บขอ้มูลดา้นสถิติ
และแนวโนม้นกัท่องเท่ียวจากสมาคมฯมาโดยตลอด 

 ร่วมกล่าวเปิดงาน "Incredible India Tourism Roadshow"     ณ หอ้ง Meeting Room 4 ศูนยป์ระชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ  จดัโดย สถานทูตอินเดีย 

 

5. งานด้านการส่งเสริมการตลาด  ปี พ.ศ. 2561 
 สมาชิกฯ ATTA เขา้ร่วมงาน Road Show China 2018 ในการเจรจาธุรกิจระหวา่ง วนัท่ี 26-27 มีนาคม 

2561 ณ เมืองจ่ีหนาน / เมืองสือเจียจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 
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 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Arabian Travel Market ( ATM ) 2018 ระหวา่งวนัท่ี   22 – 25   เมษายน  
2561      ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Road Show to Vietnam 2018  วนัท่ี   28 มีนาคม  2561      ณ เมืองฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม ซ่ึงมีผูป้ระกอบการจากเมืองดาลดั  
มาร่วมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย  เน่ืองในโอกาสท่ีสายการบิน Viet Jet Air เปิดเส้นทางบินระหวา่ง 
เมืองดาลดั (ภาคกลางของเวยีดนาม) ณ  โรงแรม อโนมา  ถนนราชด าริ     วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561   
โดย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 สมาคมฯ  พาสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม Trade Meet ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ณ  โรงแรม เมอร์เคียว 
มกักะสัน  วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561  จดัโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Road Show to Philippines 2018  วนัท่ี   6 – 8 มิถุนายน 2561      ณ เมือง
เซบู และ มะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 งาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) 
สมาคมฯ ไดพ้าสมาชิกร่วมออกบูธส่งเสริมการขาย  ระหวา่งวนัท่ี 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โอเช่ียน  
มารีน่า ยอร์ชคลบั เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 

 BBTF 2018   สมาคมฯพาสมาชิกเดินทางเขา้ร่วมงาน Bali & Beyond Travel Fair 2018   ระหวา่งวนัท่ี 
26 – 30 มิถุนายน 2561 สมาชิกไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว ในการ
พบปะเจรจาผูค้า้ต่างประเทศ เพื่อเป็นงานส่งเสริมการขายสินคา้ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ณ บาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Road Show to Indonesia 2018  วนัท่ี   23 – 27 กรกฎาคม  2561    ณ เมือง 
สุราบายา จาการ์ตา เมดาน  ประเทศ อินโดนีเซีย  ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน งาน FATA   CONVENTION 2018 ณ จงัหวดัเชียงใหม่  ระหวา่งวนัท่ี 9 - 
13 สิงหาคม 2561     โดยเนน้การเจรจาธุรกิจแบบ BUSINESS  MATCHING  B2B  

 ATTA Road Show to China   ณ เมือง เทียนจิน – ชิงเต่า - เหอเฝย - นานกิงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวา่งวนัท่ี 16 - 21 กนัยายน 2561สมาคมฯ  ไดน้ าพามวลสมาชิกกวา่ 80 บริษทั เดินทางไปร่วมงาน
ส่งเสริมการขายรายการน าเท่ียวคุณภาพของประเทศไทย  

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Road Show to Myanmar 2018  วนัท่ี   25 กนัยายน  2561    ณ กรุงยา่งกุง้  
ประเทศ พม่า  ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 Aseanta Board Meeting   สมาคมฯเขา้ร่วมประชุม  ในวนัท่ี 7  ตุลาคม  2561  ณ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน Road Show to Myanmar 2018  วนัท่ี   25 กนัยายน  2561    ณ กรุงยา่งกุง้  
ประเทศ พม่า  ภายในพื้นท่ีบูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 Aseanta Board Meeting   สมาคมฯเขา้ร่วมประชุม  ในวนัท่ี 7  ตุลาคม  2561  ณ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

 ATTA Road Show to Japan 2018 ระหวา่งวนัท่ี 15 - 20 ตุลาคม 2561 ณ เมืองอากิตะ และ เมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น วตัถุประสงคเ์พื่อเดินทางทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียว   เจรจาธุรกิจ และยงัไดร่้วมรายการ 
Networking กบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกรุงโตเกียว 

 สมาคมฯ พาสมาชิก ร่วมงาน  South  Asia Travel  and Tourism Exchange  ( SATTE )  2019   (  India 
Expo Mart,  Greater Noida,  Delhi )   วนัท่ี   16 – 18 มกราคม  2562    ประเทศ อินเดีย     ภายในพื้นท่ี
บูธของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 ATF 2019   กรรมการสมาคมฯ เดินทางเขา้ร่วมงาน  ณ  FLC Grand Hotel Ha Long ประเทศเวยีดนาม 
ระหวา่งวนัท่ี 15 - 18 มกราคม 2562 และร่วมประชุม Aseanta Board Meeting 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 
นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร   เหรัญญิกสมาคมฯ ไดแ้ถลงงบการเงินของสมาคมฯ ประจ าปี 2561
ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ 

      
       หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 2561  2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              3      18,793,200.59           16,053,200.93 
 เงินลงทุนระยะสั้น           4          52,674,137.26           57,026,188.61  
 ลูกหน้ีอ่ืน                 -                      57,773.00           
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 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                 30,507.50              1,082,100.00                 
  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         71,497,845.35           74,219,262.54            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                -                 - 
 อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ         5        9,237,287.48             9,463,731.58            
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน           7,278,045.96             6,013,938.42              
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        16,515,333.44           15,477,670.00            
รวมสินทรัพย์            88,013,178.79           89,696,932.54 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

หนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม 
          หน่วย : บาท 

  2561  2560 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงิน             -    470,387.37 
 เจา้หน้ีอ่ืน                         1,696,780.39            1,823,760.70 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย           1,964,767.68 1,917,751.02 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน               722,349.10               943,969.65                
  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน            4,383,897.17            5,155,868.74             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน      2.5      11,829,765.07            10,388,058.14              
  รวมน้ีสินไม่หมุนเวยีน         11,829,765.07            10,388,058.14              
รวมหน้ีสิน            16,213,662.24            15,543,926.88              
ส่วนของทุนสะสม 
 ทุนสะสมตน้ปี           74,153,005.66           64,930,179.39            
 บวก รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่รายจ่าย         (2,353,489.11)             9,222,826.27            
  รวมส่วนของทุนสะสม         71,799,516.55            74,153,005.66            
รวมหนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม          88,013,178.79            89,696,932.54            
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบรายได้ รายจ่าย 
 

หน่วย : บาท 
2561  2560 

รายได ้
 รายไดค้่าบริการการใชท้่าอากาศยาน                    84,177,975.00          88,147,035.00
 รายไดค้่าลงทะเบียนและบ ารุงสมาชิก          7,470,400.00            7,218,892.00             
 รายไดด้อกเบ้ียรับ               787,744.61   435,675.23 
 รายไดเ้งินบริจาค                215,308.70               407,813.02   
 รายไดอ่ื้น            16,115,154.21         10,036,311.72 
  รวมรายได ้                      108,766,582.52       106,245,726.97            
รายจ่าย 
 ตน้ทุนการใชท้่าอากาศยาน              30,853,368.03           29,082,235.91            
 ค่าใชจ่้ายในการขาย               520,000.00                285,000.00                 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          77,662,066.55           65,648,430.33            
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            2,084,637.05             2,007,234.46              
  รวมค่าใชจ่้าย        111,120,071.63           97,022,900.70            
รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้าย          (2,353,489.11)             9,222,826.27 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
        

   หน่วย : บาท 
2561  2560 

เงินสด                            70,000.00              70,000.00 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวนั               8,488.00                   - 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์       18,714,712.59       15,983,200.93 
 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     18,793,200.59       16,053,200.93 

 
ผลเสียหายทีฟ้่องร้องคดี  
ตามท่ีสมาคมฯ (โจทก ์) ไดย้ืน่ฟ้อง นางสุกญัญา อินทรวิเชียร หรืออินทวิเชียร เป็นจ าเลยไวใ้นความผิด
ฐานยกัยอกทรัพย ์ตามคดีหมายเลขด าท่ี 3658/2544 หมายเลขแดงท่ี 410/2547 และศาลไดอ้อกหมาย
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บงัคบัคดีใหมี้การยดึทรัพยข์องจ าเลย และสมาคมฯ  (โจทก ์) ไดป้ระกาศขายทอดตลาดซ่ึงเป็นอาคารชุด
เจริญกรุงคอนโดมิเนียม 2 ห้องชุดเลขท่ี 630/452 และ 630/445  แต่ยงัอยู่ระหว่างการช าระเงินจากผู ้
ประมูล 
 

ในปี พ.ศ.2560 มีผูป้ระมูลหอ้งชุดเลขท่ี 630/452 ในราคา 420,000 บาท ซ่ึงกรมบงัคบัคดีไดรั้บช าระเต็ม
จ านวนแลว้ และอนุญาตให้นางอวยพร ดวงพตัรา เจา้หน้ีผูรั้บจ านองห้องชุดดงักล่าวมีสิทธิในการกนั
เงินในการขายทอดตลาดจ านวน 362,500 บาทไว ้ซ่ึงหากไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ เจา้พนกังานบงัคบั
คดีจะไดจ้ดัท าบญัชีรับ-จ่ายเงิน และแบ่งเงินไดจ้ากการขายทอดตลาดหอ้งชุดดงักล่าวให้แก่เจา้หน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติัต่อไป และห้องชุดเลขท่ี 630/445 ท่ีขายไดใ้นปี พ.ศ.2560 ในราคา 540,000 บาท ซ่ึง
กรมบงัคบัคดีไดรั้บเงินมดัจ าเป็นจ านวน 50,000 บาท ปรากฏวา่ผูป้ระเมินไม่น าเงินส่วนท่ีเหลือมาช าระ
ในเวลาท่ีก าหนด กรมบงัคบัคดีจึงริบเงินมดัจ าและน าขายทอดตลาดใหม่ ซ่ึงมีผูม้าประเมินใหม่ในวนัท่ี 
9 มกราคม พ.ศ. 2562 กรมบังคบัคดีได้รับเงินมดัจ าเป็นจ านวน 50 ,000 บาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 
490,000 บาท ผูป้ระมูลจะช าระภายในวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2562 
 

ในทางปฏิบติัเจ้าพนักงานบงัคบัคดีจะกันเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวไว ้เพื่อช าระหน้ี
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีคา้งแก่นิติบุคคลอาคารชุดเจริญกรุงคอนโดมิเนียม 2 เป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือ
เจา้หน้ีจ านอง ค่าใชจ่้ายในการบงัคบัคดี หากมีเงินคงเหลือจึงจะจ่ายคืนโจทก ์ตามล าดบั 

 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 

วาระที ่5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ท่ีประชุมไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสมาคมฯประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
· บริษัท  ส านักงานสอบบญัชี เจ เอ็น เอ็น จ ากัด เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมี

กรรมการของบริษทัจ านวน 2 ท่าน คือ นายจงศกัด์ิ  หน่อชูเวช  และนางสาวนิษณา  หน่อชู
เวช โดยก าหนดอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท รายเดิมท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
ประจ าปี 2562 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกบริษัท JNN เป็นผู้สอบบัญชีสมาคม ฯ ประจ าปี 
2562 

วาระที ่6      เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที ่38  ประจ าปี 2562 - 2563 
การเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าปี 2562-2563 เป็นสมยัท่ี 38 
มีวาระ 2 ปี  ต าแหน่งกรรมการท่ีมีการเลือกตั้งตามขอ้บงัคบัของสมาคม ฯ หมวดท่ี 6 ขอ้ 14 มี
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12  ต าแหน่ง  และต าแหน่งท่ีเป็นการแต่งตั้งไม่เกิน 13 ต าแหน่ง เป็นการแต่งตั้งโดยผูท่ี้ไดรั้บ
เลือกเป็นนายกสมาคม ฯ  
 

•      ต าแหน่งทีเ่ป็นการเลือกตั้ง 12 ต าแหน่ง มีดังนี ้ 
(1) นายกสมาคมฯ 
(2) อุปนายกสมาคมฯ  
(3) อุปนายกสมาคมฯ  
(4) อุปนายกสมาคมฯ  
(5) อุปนายกสมาคมฯ 
(6) อุปนายกสมาคมฯ 
(7) อุปนายกสมาคมฯ  
(8) เลขาธิการสมาคมฯ 
(9) เหรัญญิกสมาคมฯ 
(10) นายทะเบียนสมาคมฯ 
(11) ประชาสัมพนัธ์สมาคมฯ 
(12)  ปฏิคมสมาคมฯ 

 ต าแหน่งทีเ่ป็นการแต่งตั้งไม่เกนิ 13 ต าแหน่ง มีดังนี้ 
(1) กรรมการกลาง 
(2) กรรมการกลาง 
(3) กรรมการกลาง 
(4) กรรมการกลาง 
(5) กรรมการกลาง 
(6) กรรมการกลาง 
(7) กรรมการกลาง 
(8) กรรมการกลาง 
(9) กรรมการกลาง 
(10) กรรมการกลาง 
(11) กรรมการกลาง 
(12) กรรมการกลาง 
(13) กรรมการกลาง 
 

กรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  ทีป่ระชุมเลือกขึน้มา 3 คน ได้แก่ 
(1) นายสัมพนัธ์ แป้นพฒัน์  



20 

 

ทีป่รึกษากติติมาศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย 
(2) นางสาวสมฤดี  จิตรจง 

รองผู้ว่าการ ด้านบริหารการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(3) นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกยีรติภูมิ 

นายกสมาคมโรงแรมไทย 
 

เพื่อใหก้ารเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ท่ีประชุมไดมี้การ
พิจารณาถึงวธีิการเลือกตั้ง และมีมติเป็นเอกฉนัทไ์ดด้ าเนินการดงัน้ี 
 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการเลือกตั้ง  โดยใหเ้สนอตวับุคคลและให้ระบุต าแหน่งของแต่ละคนให้ท่ี
ประชุมพิจารณา  

 

ในทีป่ระชุมมีการเสนอทมีเข้ารับการแข่งขันลงรับสมัครเลือกตั้ง จ านวน 1 ทมี ได้แก่: 
ทมี นายวชิิต ประกอบโกศล 
น าโดย  นายวชิิต ประกอบโกศล    ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ จ านวน 21  คน   โดยระบุ ช่ือ-
ต าแหน่ง เรียงตามล าดับดังนี้ 
 

 นายกสมาคมฯ                  นายวชิิต   ประกอบโกศล 
     กรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั ซี.ซี.ที. เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
 

 อุปนายกสมาคมฯ   นายสแตนเลย ์ ซิททั ติง   
กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั โกลเดน้ บิลเล่ียน เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
 

 อุปนายกสมาคมฯ         นางสาวม่ิงขวญั  เมธเมาลี        
                                  กรรมการผูจ้ดัการ    

บริษทั อิมเมจ เอเซีย จ ากดั 
 

 อุปนายกสมาคมฯ นายสุรวชั  อคัรวรมาศ 
                                    กรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั กู๊ดลคั  เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
 

อุปนายกสมาคมฯ         นางพรทิพย ์   หิรัญเกตุ 
    กรรมการผูจ้ดัการ   

    บริษทั เดสทิเนชัน่ เอเซีย (ประเทศไทย) จ  ากดั 
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 อุปนายกสมาคมฯ       นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั เอช 5 ทวัร์ จ  ากดั 
 

 อุปนายกสมาคมฯ นายกงั อาย จง 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั ไฮ ไทย ทวัร์ จ  ากดั 

 

 เลขาธิการสมาคมฯ นางสาวสุมาลี วอ่งเจริญกุล 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั กรีนแลนด์  ฮอลิเดย ์ จ ากดั 

 

 เหรัญญิก              นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร 
                                    กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                                    บริษทั โฮเตล็เบดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

นายทะเบียน           นายพรสวสัด์ิ  นวพล 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั มาร์เวล ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ปฏิคม            นายผดุงชยั พิสุทธาดามงคล 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ทรู กอลฟ์ แอนด ์ทราเวลิ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

 ประชาสัมพนัธ์                 นายทองอยู ่ สุภวทิยากรณ์ 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั ที พลสั แทรเวล จ ากดั 
 

กรรมการกลาง                 นายชินรัตน์   ชินบุรี 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ชินทวัร์ จ  ากดั 
 

 กรรมการกลาง                 นายวรีะ  บ ารุงศรี 
                                 กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั แพนเฮา้ส์ แทรฟเวล จ ากดั 
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. 
กรรมการกลาง  นายวชิยั  สหสัสพล 

     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั  ดอนน่า ทวัร์  จ ากดั 
 

กรรมการกลาง  นายยทุธนา  เหล็กเพช็ร 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั  เอส เอม็ไอ แทรเวล จ ากดั 
 

กรรมการกลาง  นายอมัพล  แซ่ตนั 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั แบคคินซนั แทรเวลิ แอนด ์เทรดด้ิง  จ ากดั 
 

กรรมการกลาง  นายจ าเริญ  วศิวชยัพนัธ์ 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั เจทวัร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

กรรมการกลาง  นางสาวบงัอร  จานสันเทียะ 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั ซายามา แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 
 

กรรมการกลาง  นายปรีชา จ  าปี 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     หจก. เดสทิเนชัน่สยาม 
 

กรรมการกลาง  นายอดิสร  ยงักีรติวร 
     กรรมการผูจ้ดัการ   
     บริษทั ไลออ้น ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
 

 ผลการเลือกตั้ง  
สรุปผลการเลือกตั้ง   เน่ืองจากมีทมีผู้สมัครเพยีง 1 ทมี  คณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสามัญในห้องประชุมยกมือรับรอง  ซ่ึงในทีป่ระชุม สมาชิกสามัญได้ยกมือรับรองมีมติ
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เป็นเอกฉันท์เลือกทมี ของนายวชิิต ประกอบโกศล เป็นคณะกรรมการเข้ามาบริหารงานของ
สมาคม ฯ  ประจ าปี  2562-2563  เป็นสมัยที ่38 มีวาระ 2 ปี โดยมีรายนามการด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้น 
 

       

 

  มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองฐานะและความประพฤติของ   
คณะกรรมการสมาคม ฯ ทั้ง  21  คนว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิ  ฐานะและความประพฤติดี ในสังคม
ส่วนรวม  

 

วาระที ่7 เร่ืองอ่ืนๆ 
ไม่มีการพิจารณา 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
*************************************************************** 
 

โชติยา                   โชติขนุทด ผูส้รุปรายงานการประชุม                    
นภาวรรณ  บุญพวง  ผูต้รวจทานรายงานการประชุม  
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งบการเงนิ  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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        JNN AUDITING OFFICE LIMITED 

 

                           Certified Public Accountants 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 
 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562  งบรายได ้รายจ่าย  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ  
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562  ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
สมาคมตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงวา่เห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของสมคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562  

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี

JNN 
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ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) ตามการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสมาคมหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่

วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อการเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจแสดงละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของ

การควบคุมภายในสมาคม 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีใหผู้บ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของสมาคมในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว

ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหส้มาคมตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี
นยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้มูลบกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
นางสาวนิษณา  หน่อชูเวช 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8508 
กรุงเทพมหานคร 
30  มกราคม  พ.ศ. 2563 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 

สินทรัพย์ 
      หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              3      17,805,583.35           18,793,200.59            
 เงินลงทุนระยะสั้น           4          54,203,225.96           52,674,137.26       
 ลูกหน้ีอ่ืน                 -                                 -           
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                    9,752.36                 30,507.50               
  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         72,018,561.67           71,497,845.35            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                -                 - 
 อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ         5        8,767,733.23            9,237,287.48 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน           8,058,105.96             7,278,045.96              
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        16,825,839.19           16,515,333.44            
รวมสินทรัพย์            88,844,400.86           88,013,178.79            
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 

หนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม 
          หน่วย : บาท 

  2562  2561 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงิน             -               - 
 เจา้หน้ีอ่ืน                         1,159,038.97            1,696,780.39             
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย           1,864,202.88 1,964,767.68 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน               583,211.45                722,349.10 
  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน            3,606,453.30            4,383,897.17             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน      2.5      11,900,864.59            11,829,765.07             
  รวมน้ีสินไม่หมุนเวยีน         11,900,864.59            11,829,765.07             
รวมหน้ีสิน            15,507,317.89           16,213,662.24              
ส่วนของทุนสะสม 
 ทุนสะสมตน้ปี           71,799,516.55           74,153,005.66            
 บวก รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่รายจ่าย           1,537,566.42           (2,353,489.11) 
  รวมส่วนของทุนสะสม         73,337,082.97            71,799,516.55 
รวมหนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม          88,844,400.86            88, 013,178.79 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
งบรายได้ รายจ่าย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 

หน่วย : บาท 
  2562  2561 

รายได ้
 รายไดค้่าบริการการใชท้่าอากาศยาน                      81,137,370.00         84,177,975.00          
 รายไดค้่าลงทะเบียนและบ ารุงสมาชิก           7,584,600.00           7,470,400.00             
 รายไดด้อกเบ้ียรับ                663,170.50               787,744.61 
 รายไดเ้งินบริจาค                    1,869.16               215,308.70                
 รายไดอ่ื้น            14,349,392.85         16,115,154.21         
  รวมรายได ้                      103,736,402.51       108,766,582.52        
รายจ่าย 
 ตน้ทุนการใชท้่าอากาศยาน              29,134,263.19         30,853,368.03            
 ค่าใชจ่้ายในการขาย               416,500.00               520,000.00                 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          70,672,020.59          65,648,430.33            
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            1,976,052.31            2,084,637.05              
  รวมค่าใชจ่้าย        102,198,836.09         111,120,071.63            
รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้าย            1,537,566.42            (2,353,489.11)              
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของสมาคม 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล

ประเภทสมาคม ทะเบียนเลขท่ี 0109511000062 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2511 มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ชั้น 

10  อาคารวอลลส์ตรีททาวเวอร์ 33/42-43 ถนนสุรวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

สมาคมฯ ด าเนินธุรกิจหลกัประกอบกิจการวสิาหกิจการท่องเท่ียว 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

  งบการเงินของสมาคมฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

2.2  การรับรู้รายได้ 

  สมาคมฯ รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
2.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชยแ์ละ สถาบนัการเงินอ่ืน แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกถอนและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมถึง เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 

 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ (ต่อ) 

2.4 อาคารและอุปกรณ์ 

 อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
 สมาคมฯ ตดัค่าเส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรงในอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให ้

 หกัไดห้รือในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัอายกุารใชง้านของสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  อาคาร        20    ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง      5     ปี 
เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์      5     ปี 
 

2.5 ประมาณการหนีส้ิ้น 

สมาคมฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตาม
ขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้สมาคมต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของ
จ านวนท่ีตอ้งจ่าย 

        สมาคมฯ มีภาระผกูพนัภายใตก้ฎหมายแรงงานในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนกังานท่ีท างานจน
ครบการเกษียณอายุโดยภาระหน้ีสินดังกล่าวมีจ านวนสูงสุดไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 10 เดือน  
โดยพนกังานจะไดรั้บ ณ วนัท่ีเกษียณอายุ สมาคมฯไดท้  าการประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยค านวณโดยใช้ อตัราเงินเดือนปัจจุบนัสะทอ้นด้วยอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน
และสัดส่วนอายงุานการท างานของพนกังานกบัอายกุารท างานจนเกษียณ 

 
ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 

       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

     
หน่วย : บาท 

 
  

2562  2561 
เงินสด 

   
70,000.00  70,000.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 
   

9,553.79  8,488.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์

  
17,726,029.56  18,714,712.59 

 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,805,583.35  18,793,200.59 

 

 

4. เงินลงทุนระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สมาคมฯ มีเงินลงทุนระยะสั้นจ านวน 54.20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 

52.67  ลา้นบาท) เงินลงทุนน้ีเป็นเงินฝากประจ าท่ีธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี เงินฝาก

ประจ าน้ี ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.60 – 1.40  (2561 : ร้อยละ 1.30 – 1.50) ต่อปี 

 

 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
       ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
4. อาคารและอุปกรณ์     เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง      เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง     เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง     เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์     เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์     เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ 
                                       อาคาร                ท่าอากาศยาน                 ส านกังาน           ดอนเมือง         ท่าอากาศยาน                   ส านกังาน                      ดอนเมือง                   รวม 
                         บาท                               บาท        บาท     บาท                           บาท          บาท                             บาท        บาท 
ราคาทุน : 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     12,558,320.00        6,377,960.00           2,197,827.42         4,410,933.86              2,766,661.89             4,962,673.27                513,186.09           33,787,562.53 
          ยอดเพ่ิมข้ึน     -                    -                         -            447,790.00                 268,960.00                529,335.14                 112,631.23             1,358,716.37  
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     12,558,320.00         6,377,960.00           2,197,827.42         4,858,723.86              3,035,621.89              5,492,008.41                 625,817.32             35,146,278.90    
 
ค่าเส่ือมราคาสะสม : 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   (9,687,360.81)                 (5,401,050.81)               (2,113,975.34)          (849,716.62)            (2,261,899.41)           (4,086,700.46)            (149,571.60)          (24,550,275.05)        
          ค่าเส่ือมราคา       (219,999.98)                   (420,959.60)              (45,692.44)          (234,967.74)               (234,067.19)              (569,971.38)            (102,612.29)            (1,828,270.62) 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   (9,907,360.79)      (5,822,010.41)         (2,159,667.78)       (1,084,684.36)             (2,495,966.60)           (4,656,671.84            (252,183.89)          (26,378,545.67) 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี : 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   2,870,959.19         976,909.19             83,852.08         3,561,217.24                504,762.48              875,972.81               363,614.49              9,237,287.30 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   2,650,959.21         555,949.59             38,159.64         3,774,039.50                539,655.29              835,336.57               373,633.43              8,767,733.23 
 
ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์พ.ศ. 2561                            1,719,250.83 
ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์พ.ศ. 2562                            1,828,270.62 
 
 

 

         

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
     ( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
6. ผลเสียหายทีฟ้่องร้องคดี 

ตามท่ีสมาคมฯ (โจทก์) ไดย้ื่นฟ้อง นางสุกญัญา อินทรวิเชียร หรืออินทวิเชียร เป็นจ าเลยไวใ้นความผิด
ฐานยกัยอกทรัพย ์ตามคดีหมายเลขด าท่ี 3658/2544  หมายเลขแดงท่ี 410/2547 และศาลไดอ้อกหมายบงัคบั
คดีให้มีการยึดทรัพยข์องจ าเลย และสมาคม (โจทก์) ได้ประกาศขายทอดตลาดซ่ึงเป็นอาคารชุดเจริญกรุง
คอนโดมิเนียม 2 หอ้งชุดเลขท่ี 630/452 และ 630/445 แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการช าระเงินจากผูป้ระมูล 

ในปี พ.ศ. 2560 มีผูป้ระมูลห้องชุดเลขท่ี 630/452 ในราคา 420,000 บาท ซ่ึงกรมบงัคบัคดีไดรั้บช าระ
เตม็จ านวนแลว้ และอนุญาตใหน้างอวยพร ดวงพตัรา เจา้หน้ีผูรั้บจ านองห้องชุดดงักล่าวมีสิทธิในการกนัเงิน
ในการขายทอดตลาดจ านวน 362,500 บาทไว ้ซึ่งหากไมมี่คูค่วามฝ่ายใดอทุธรณ ์เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะได้
จดัท าบญัชีรบั-จ่ายเงิน และแบง่เงินไดจ้ากการขายทอดตลาดห้องชดุดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนีต้ามท่ีกฎหมาย

บญัญัติตอ่ไป และห้องชุดเลขท่ี  630/445 ท่ีขายไดใ้นปี พ.ศ. 2560 ในราคา 540,000 บาท ซ่ึงกรมบงัคบัคดี
ไดรั้บเงินมดัจ าเป็นจ านวน 50,000 บาท ปรากฏว่าผูป้ระมูลไม่น าเงินส่วนท่ีเหลือมาช าระในเวลาท่ีก าหนด 
กรมบงัคบัคดีจึงริบเงินมดัจ าและน าขายทอดตลาดใหม่ ซ่ึงมีผูม้าประมูลใหม่ในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2562 
ในราคา 470,000 บาท 

  ในทางปฏิบติัเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะกนัเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดดงักล่าวไว ้เพื่อช าระหน้ี
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีคา้งแก่นิติบุคคลอาคารชุดเจริญกรุงคอนโดมิเนียม 2 เป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือเจา้หน้ี
จ านอง ค่าใชจ่้ายในการบงัคบัคดี หากมีเงินคงเหลือจึงจะจ่ายคืนโจทก ์ตามล าดบั 

ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรมบงัคบัคดีไดแ้จง้มาทางสมาคมฯ ให้เขา้ตรวจรับรองบญัชีรายรับ-
รายจ่าย และรับเงินจ านวน 241,348.32 บาท ดว้ยเช็คลงวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท  าให้เหลือยอดหน้ี
คงเหลือจ านวน 906,309.38 บาท 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………นายกสมาคม 
( นายวชิิต  ประกอบโกศล  ) 
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สถตินัิกท่องเทีย่ว  ประจ าปี 2562 
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INTERNATIONAL  TOURISTS ARRIVING IN THAILAND 
TOURIST RECEIVED BY ATTA’S  MEMBERS 

AT  SUVARNABHUMI AIRPORT   AND   DON MUANG AIRPORT 
 

YEAR 
MONTH 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 

2559 
2016 

2560 
2017 

2561 
2018 

2562 
2019 

JANUARY 261,441 388,888 293,980 415,440 490,544 433,996  542,326  492,967 

FEBRUARY 270,648 423,062 262,987 463,180 518,335 472,562  539,199  489,938 

MARCH 311,307 437,159 261,357 480,214 586,899 530,734  597,718  549,587 

APRIL 266,227 375,404 195,787 475,113 540,419 450,529  511,556  455,289 

MAY 254,437 333,463 172,150 463,701 511,975 480,424  482,622  382,116 

JUNE 243,168 335,643 114,819 436,775 461,595 468,503  473,150  416,204 

JULY 284,360 334,762 182,126 485,039 517,494 528,986  466,696  453,613 

AUGUST 304,929 354,698 270,191 456,995 495,556 538,997  419,792  444,347 

SEPTEMBER 268,916 339,418 273,980 300,031 357,256 440,591  330,461  391,619 

OCTOBER 295,982 284,939 350,926 340,803 252,903 451,100  364,373  408,759 

NOVEMBER 404,163 372,215 436,598 450,218 307,646 534,459  409,316  450,945 

DECEMBER 368,305 303,045 426,666 451,557 337,221 490,281  441,423  439,912 

 
TOTAL 

 
3,533,883 

 
4,282,696 

 
3,241,567 

 
5,219,066 

 
5,377,843 

 
5,821,162 

 
5,578,632 5,375,296 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         สรุปสถานภาพสมาชิก 
        ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์  2563 
 

 

  สมาชิกสามัญ  1,208 ราย 
  สมาชิกสมทบ     450 ราย 
  กติติมศักดิ์         5      ราย 
    รวม    1,663 ราย 
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ประมวลกจิกรรม 

ของคณะกรรมการ สมัยที่ 38 
ประจ าปี 2562 
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รายงานกจิกรรมและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าปี   2562   
 

        
 

รายงานกิจกรรมในปี  พ.ศ.2562   ตลอดระยะเวลา ท่ีผา่นมาในการบริหารงานสมาคมฯ  ดว้ยความมุ่งมัน่และ
จริงจัง ภายใต้การน าของนายกสมาคมฯ นายวิชิต ประกอบโกศล   ซ่ึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การท างานท่ียาวนาน มาพฒันาโครงสร้างและรูปแบบสมาคมฯ ใหเ้กิดผลงานคุณภาพมากมาย   
 

 ภาพรวมสมาคมฯ 
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นายวชิิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ รับรางวลั การบริหารสมาคมการคา้ดีเด่น ปี พ.ศ.2562 ในมิติท่ี 3 ดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ จากการเขา้ประกวดโครงการสมาคมการคา้ดีเด่น ประจ าปี 2562 จดัโดย กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในวนัองัคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  
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นายวชิิต ประกอบโกศล นายก
ส ม า ค ม ฯ  ร่ ว ม พิ ธี ม อ บ
ประกาศนียบัตรผู ้ผ่านการ
อบรมหลกัสูตรการบริหารการ
ท่อง เ ท่ี ยวส าหรับผู ้บ ริหาร
ระดับ สู ง  (กทส . )  Tourism 
Management Program for 
Executives (TME) รุ่นท่ี 3 
โดย มี  น า ยพิ พัฒ น์  รั ช กิ จ
ประก าร  รั ฐมนต รีว่ า ก า ร
กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา นายยุทธศกัด์ิ สุภสร ผูว้่า
การการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย และแขกผูมี้เกียรติ ร่วม
ภายในงาน  ณ  ซี  อา เ ซี ยน 
อาคารไซเบอร์เวิลด์...... ใน
วันท่ี  21 สิงหาคม 2562 
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งานบริหารจัดการภายใน 

 ด้านการประชุม 

 จ านวนคร้ังท่ีประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

  มี.ค. เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.       ก.ค.      ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  รวม 

ภาครัฐ  21 13 12 17 16 21 27  16 11 20  174 

ภาคเอกชน  24 24 14 17 20 19  21   27 24 14   204 
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 ด้านงานบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ไดใ้หค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวของบริษทัสมาชิกท่ีพลดัหลงโดยติดต่อกบับริษทัสมาชิกหรือ
ตวัแทนท่ีมารับใหส้ามารถรับนกัท่องเท่ียวไปส่งยงัจุดหมายไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 

 

 ประสานงานกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการจดัการพื้นท่ีใหก้บันกัท่องเท่ียวรอข้ึนรถท่ีชั้น 1 
และจดัเคาน์เตอร์ จ  านวน 2 เคาน์เตอร์ ส าหรับตวัแทนบริษทัสมาชิกไวค้อยตรวจเช็ครายช่ือของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นคณะท่ีชั้น 1 อาคารผูโ้ดยสาร 

 

 เคร่งครัดในการนบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีไดใ้หบ้ริการ ตรงกบัจ านวนท่ี มคัคุเทศก ์หรือ ทรานส์
เฟอร์แมน แจง้ไวห้รือไม่  หากพบไม่ถูกตอ้งไดมี้การตกัเตือน ปรับ และแจง้ตรงไปยงับริษทัท่ี
สังกดัเพื่อทราบ และขอความร่วมมือด าเนินการใหถู้กตอ้ง ตามระเบียบของสมาคมฯ  

 

 ขอปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการของสมาคมฯภายในบริเวณหอังโถงผูโ้ดยสารขาเขา้ ให้เกิดความ
สะดวกในการบริการและใหส้วยงามทนัสมยัยิง่ข้ึน 
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 ด้านงานบริการท่าอากาศยานดอนเมือง 

สมาคมฯ ไดป้รับปรุงผิวพื้นจราจร ณ ลานจอดรถ เพื่อความปลอดภยัของบริษทัสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ 
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิ่มเติมครอบคลุม พื้นท่ีลานจอดรถของสมาคมฯเพื่อความปลอดภยัยิง่ข้ึน พร้อม
เคร่งครัดในการนบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีไดใ้หบ้ริการ ตรงกบัจ านวนท่ี มคัคุเทศก ์ หรือ ทรานส์เฟอร์
แมน แจง้ไวห้รือไม่   

 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ไดมี้การน า ระบบงาน ไอที ท่ีทนัสมยั  มาช่วยในการปฎิบติังานบริการของสมาคมฯ ในทุกดา้นแด่ท่าน
สมาชิก เพื่อประสิทธิภาพ  ความแม่นย  า  ความรวดเร็ว มากข้ึน 
 พฒันาระบบ ATTA CARD ในการบริหารดา้นต่างๆ เช่น การเงินและบญัชี สมาชิกสัมพนัธ์   

บริการระบบการขายคูปองและ  บริหารระบบการเรียกรถ  

 ใช้ Livestream  for  Facebook ถ่ายทอดสด งานประชุมสมาชิกประจ าเดือนของสมาคมฯ  
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุง Website สมาคมฯ ในรูปโฉมใหม่  ทนัสมยัมากข้ึน สามารถคน้หาขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียว
ของสมาคมฯ   ปรับปรุงฐานขอ้มูลสมาชิก ทุกๆเดือน  และน าเสนอข่าวต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจและชีวิตประจ าวนั   บริการท่านสมาชิกอยา่งหลากหลาย  

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpI62ibPLAhUDTY4KHXaRDpsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.marketingoops.com%2Fnews%2Fdigital%2Flivestream-for-facebook-diy%2F&usg=AFQjCNFf0gcwUfCEM9izaZiDB9BYFmza1A&bvm=bv.116573086,d.c2E
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    ด้านการสัมมนาฝึกอบรม 

คณะกรรมการสมาคมฯ น าโดย ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณพรสวัสดิ์ นวพล นาย

ทะเบียน จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรม ณ ทรีธาราริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ ท ากิจกรรม Corporate Social 

Responsibility(CSR) จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จ.นครปฐม 
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งานด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
 สมาชิกฯ ATTA เขา้ร่วมงาน ส่งเสริมการขาย ITB 2019 6 มีนาคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สมาชิกฯ ATTA เขา้ร่วม Road Show to China 2019 ร่วมงานส่งเสริมการขายในตลาดสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน วนัจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม & จูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม 

InterContinental Xiamen เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 คณะกรรมการ ATTA ไดร่้วมเดินทางไปร่วมงาน MOU ความร่วมมือระหวา่งไทยกบัศรีลงักา  

วนัท่ี 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา เชิญโดย การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย 
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 ร่วมออกบูธ ประชาสัมพนัธ์ พร้อมสมาชิก ในงาน "เท่ียวทัว่ไทย ไปทัว่โลก" คร้ังท่ี 25 ในวนั

พฤหสับดีท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์2 อิมแพค็ เมืองทองธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมาคมฯ ATTA พาคณะท างานดา้นการตลาดอินโดนีเซีย น าสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม Business 

Matching ในงาน Medan Business Talk (MBT2019) ระหวา่งวนัท่ี 22 - 24 สิงหาคม 2562 ณ 

โรงแรม Aryduta Hotel Medan, Indonesia โดยมี buyer ท่ีประกอบธุรกิจน าเท่ียวทั้ง Inbound และ 

Outbound 

 คณะกรรมการสมาคม น าสมาชิกเขา้ร่วมเดินทางในกิจกรรม ATTA Road Show to Jakarta 2019 

ระหวา่งวนัท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
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งานด้านช่วยเหลือสังคม 
 22 - 23 มิถุนายน 2562 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยส านกังานเพชรบุรีและกองบญัชาการต ารวจชายแดนค่ายพระราม 6 ร่วมปลูกไมผ้ลและตน้
ตาล ณ กองกากบัการ 1 กองบงัคบัการฝึกพิเศษ กองบญัชาการต ารวจชายแดน (ค่ายพระราม 6) 
จงัหวดัเพชรบุรี  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายสมาคมฯ ท่ีตอ้งตอบแทนสังคมและ จะปลูกตน้ตาล 
เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
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 สมาคมฯ ไดม้อบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัน ้าท่วม โดยมอบผา่น คุณโชติ ตราชู 

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นจ านวนเงิน สองแสนบาท ณ ส านกังานกระทรวงการ
ท่องเท่ียวฯ ในวนัศุกร์ท่ี 20 กนัยายน 2562 เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและฟ้ืนฟู
พื้นท่ีประสบภยัแก่เพื่อนชาวออสเตรเลีย จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนไดท่ี้สมาคมฯ  

 สนบัสนุนเงินจ านวน 5,000  บาท ให้แก่ พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย จดังาน “วนัเด็กสร้างสรรค ์พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง

ไทย 2562”  ในวนัท่ี 12 มกราคม 2562 

 สนบัสนุนโครงการ “ลอ้เล่ือนเพื่อคนพิการ” โดยสมทบทุน จ านวน 12,000.- บาท มอบแด่ มูลนิธิคนพิการไทย  

ในวนัท่ี 30  มกราคม 2562 

 สนบัสนุนโครงการ “ลอ้เล่ือนเพื่อคนพิการ” โดยสมทบทุน จ านวน  6,000.- บาท มอบแด่ มูลนิธิคนพิการไทย  

ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

 สนับสนุนการจดัท าจุลสารวิชาการการท่องเท่ียว “TAT Review” รวม 4 ไตรมาส ตลอดปี 2562 เพ่ือช่วย

เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ ความทนัต่อเหตุการณ์ดา้นท่องเท่ียวไทย ต่อ กลุ่ม นักวิชาการ  เป็นจ านวนเงิน 

50,000.- บาท  โดยผา่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในวนัท่ี  6 มีนาคม  2562 

 สนับสนุนหน่วยงานพนัธมิตร สมาคมไทยบริการท่องเท่ียวจดังานฉลองครบรองก่อตั้ง 35 ปี  เป็นจ านวนเงิน 

40,000.- บาท มอบแด่ สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว  ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 สนบัสนุนโครงการ “We care about You” โดยน านกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวน หน่ึงหม่ืนคน มาร่วมงานใน

โครงการดงักล่าว ในวนัท่ี 20 มกราคม 2562 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี  จดัโดย คณะกรรมาธิการศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรมและการท่องเท่ียว สภานิติบญัญติัแห่งชาติ   ทั้ งน้ี สมาคมฯไดรั้บใบประกาศกียรติคุณแสดง

ความขอบคุณท่ีสนบัสนุนโครงการ 

 สมาคมฯ บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นจ านวนเงิน 10,000.- บาท  โดยมอบผา่น การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา ททท.ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 

 สนับสนุนการจัดท าหนังสือท าเนียบมคัคุเทศก์ เป็นจ านวน 15,000.- บาท แก่ สมาคมมคัคุเทศก์อาชีพแห่ง

ประเทศไทย  ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 

 สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนจัดโครงการทวัร์หมูป่า พาชาวต่างชาติ ท่ีช่วยเหลือ ทีมหมูป่า ออกจากถา้ท่ี จังหวดั

เชียงราย  เท่ียวเมืองไทยฟรี   โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   ทั้ งน้ี สมาคมฯได้สนับสนุน รายการน าเท่ียวและ

มคัคุเทศก์ ฟรี  และไดใ้ห้บริษทัสมาชิกด าเนินรายการน าเท่ียว ทางสมาคมฯออกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ในแต่ละ

รายการ  ( มีเอกสารการจ่ายเงินประกอบ) ช่วงเดือน มกราคม – กนัยายน 2562 
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 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬากอลฟ์การกุศลชิงถว้ยพระราชทาน   เป็นจ านวน 60,000  บาท ให้แก่ 

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

 สมาคมฯ บริจาคสมทบกองทุนสวสัดิการกองบญัชาการต ารวจท่องเท่ียว  เป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท  โดย

มอบผา่น กองบญัชาการต ารวจท่องเท่ียว ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา .ในวนัท่ี 1 กนัยายน  2562 

 สมาคมฯ ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  จงัหวดัสตูล โดยพาสมาชิกพบผูป้ระกอบการจาก สตูล 

เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงเสน้ทางท่องเท่ียว  ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 โดย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ส่ง

หนงัสือขอบคุณมายงัสมาคมฯ 

 สมาคมฯ บริจาคเงิน 200,000  บาท เพ่ือช่วยเหลือ ผูป้ระสบภยัจากอุทกภยัจากพายโุซนร้อน โพดุล และ พายโุซน

ร้อน คาจิกิ  ท่ีส่งผลกระทบพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมอบผา่น มูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์   

ผา่นทาง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 สมาคมฯสนันสนุนการจดังาน มหกรรมอารยสถาปัตย ์และนวตักรรมสุขภาพเพ่ือคนทั้งมวล จ านวน 50,000 

บาท มอบแด่ มูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือคนทั้งมวล  ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดังาน Together is Power 2019 เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท มอบยงั สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 20 สิงหาคม  2562 

 สมาคมฯ ท าบุญในการถวายผา้กฐินพระราชทานเป็นจ านวนเงิน 20,000  บาท  ผ่าน กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 สมาคมฯ บริจาคสมทบ มูลนิธิเด็กอ่อนปากเกร็ด และ สมทบเขา้ กองทุนสวสัดิการกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา   เป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท  โดยมอบผ่าน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ในโอกาสวนัคลา้ยวนั

สถาปนา .ในวนัท่ี 3 ตุลาคม   2562 

 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดัแข่งขนักอลฟ์ ททท.  เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท มอบยงั การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย  ในวนัท่ี 31 ตุลาคม   2562 

 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดัแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล  เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท มอบยงั สมาคมอญัมณีไทยและ

เคร่ืองประดบั  ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน   2562 

 สมาคมฯร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี ณ วดัป่าเขาลูกชา้ง จ.สระแกว้  ในวนัอาทิตยท่ี์ 27 ตุลาคม 2562 เป็น

จ านวน 10,000  บาท  โดยมอบผา่น ส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวกองทพับก 

 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดัการแข่งขนั กอลฟ์ เขาใหญ่ โอโซนกอลฟ์  เป็นจ านวน 16,000  บาท  มอบแด่ สมาคม

การท่องเท่ียวเขาใหญ่  ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 

 สมาคมฯ บริจาคสมทบ เป็นจ านวน 30,000  บาท ยงั มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ในพระราชูปถมัป์ฯ ใน

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 สมาคมฯ จดัเล้ียงอาหารผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ านวน 1 ม้ือ ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2562  จงัหวดันครปฐม 

 สมาคมฯ สนบัสนุนการจดัท าวารสาร สอบสวน  เป็นจ านวนเงิน 30,000  บาท  โดยมอบแด่ สมาคมพนกังาน

สอบสวน   สโมสรต ารวจ   ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562  
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งานกจิกรรมต่างๆกบัหน่วยงานทีเ่ป็นพนัธมติร 
 โครงการ We care about You  สมาคมฯร่วมกับภาครัฐ ในวันที่ 20 ม.ค. 2562 ณ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะเชิญนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 1 หมื่นคน 

มาร่วมรับประทานอาหารไทย จ านวน 1 พันโต๊ะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ และ

สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก  และเป็นการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
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 โครงการจับคู่ธุรกิจกับ ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 ตุลาคม 2562  ดร.สุมาลี วอ่งเจริญกุล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมบรรยาย
หวัขอ้ "สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวกบัการท าตลาดส าหรับโรงแรม" ในกิจกรรม Hotels Meets Local Agents 
ของโครงการอบรม The DOTS Hotel Game Changer จดัโดย หน่วยงานกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และ สมาคมโรงแรมไทย เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเพิ่มศักยภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการบริหารและสืบทอดธุรกิจโรงแรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกสมาคมฯท่ีเป็นผูป้ระกอบการบริษทัน าเท่ียวจ านวน 10 ราย เขา้ร่วมพบปะ
เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกบัผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการฯ (มี
ใบอนุญาต) จ านวนทั้งส้ิน 34 ราย ณ ห้องสยามกมัมาจล 3 ชั้น 22, ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ 
ถนนรัชโยธิน กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

  
 
โครงการส่งเสริมการขาย กับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว - TTAA 
 สมาคมฯ จะร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานพันธมิตร สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ภายในประเทศ สมาคมโรงแรมไทย    ในการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก  ในทุกๆปี  จะร่วมสนับสนุนให้สมาชิก
สมาคมฯ  ร่วมงานซื้อบูธ  กับทาง TTAA และจะร่วมออกบูธ  ในส่วนผู้สนับสนุนทุกๆปี  โดยการประชาสัมพันธ์
สมาชิกให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนที่มาชมงาน 
 
 

ATTA ได้ร่วมออกบูธ 
ประชาสมัพนัธ์ พร้อมสมาชิก 
ในงาน "เท่ียวทั่วไทย ไปทั่ว
โลก" คร้ังท่ี 25 ณ อาคารชา
เลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค 
เ มื อ ง ท อ ง ธ า นี   
ทั้ ง น้ีในวันพฤหัสบดี ท่ี  22 
สิงหาคม 2562  
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 โครงการส่งเสริมการขาย  ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย 
 

 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 22 มีนาคม 2562 งาน การเจรจาธุรกิจระหว่างโรงแรมและบริษัทน าเที่ยว Table Top 

Sessions และ Update สถานการณ์ท่องเที่ยว ในกิจกรรม Hotels Meet Local Agents 
India and Middle Eastern Markets ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม  
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 งาน Hotel Meet Local Agent  จัดขึ้นทุกสามเดือนให้สมาชิกทั้งสองสมาคมฯได้เจรจาธุรกิจ แบ่งจัดตามตลาด
หลัก 

 

 
 
 

 งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ATTA  และ 
สมาคมโรงแรมไทย   โดยจัดกอล์ฟประเพณี  จะมีขึ้นทุกๆ สาม เดือน  เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน 
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 โครงการ  Digital Tourism Platform ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมฯอ่ืนๆหลายสมาคม  ในส่วนกลุ่มสานพลังประชารัฐ  จัดตั้ง แพลทฟอร์ม เพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศในการพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยว 

 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) เป็นเจา้ภาพร่วมจดัการประชุมใหก้บัสมาคมการท่องเท่ียว

อาเซ่ียน (ASEANTA) และ สมาพนัธ์บริษทัน าเท่ียวอาเซ่ียน (FATA)   การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย  และ TCEB โดยก าหนดจดังาน Aseanta “ B – Sustainability ” ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 

2 ธนัวาคม 2562 ณ พทัยา จ.ชลบุรี   การจดังานคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกสมาคมฯได้

พบปะ เจรจาธุรกิจพร้อมอพัเดทขอ้มูลสินคา้ดา้นการท่องเท่ียวใหม่ๆกบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ีพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในฐานะ Buyer โดยมีก าหนดรับสมคัรผูร่้วมเดินทางเป็นสมาชิกสามญั

จ านวน 30.บริษทัๆละ 1 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 

o สมาคมฯ ร่วมกบั ภาคธุรกิจท่องเท่ียว จงัหวดัสตูล ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน  ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ใน จ.สตูล    

ไดมี้การจดัเสวนา   จดัพาสมาชิกส ารวจเสน้ทางเพื่อจดัขายในโปรแกรมน าเท่ียว  เดือน พฤศจิกายน 2562 
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