
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กนัยายน 2564 
สมัยที ่39 คร้ังที ่5 

วนัพฤหัสบดีที ่ 23  กนัยายน  2564  เวลา 14.00-16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม  

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ATTA 
1. นายศิษฎิวชัร ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. นายวชิยั    สหสัสพล  เหรัญญิก 
3. นางสาวณิชาภา   โรจนสุนทร กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM 
4. นายสุรวชั อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
5. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายก 
6. นายคงั อาย จอง  อุปนายกฯ 
7. นายสมชาย   ชมระกา  อุปนายก 
8. นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
9. นางสาวสุมาลี วอ่งเจริญกุล อุปนายกฯ 
10. นายอดิษฐ ์  ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
11. นายปรีชา จ าปี  นายทะเบียน 
12. นายมนตส์รรพ ์  หาญวงศ ์  ปฏิคม 
13. นางสาวภิรมยรั์ตน์   อิศวพรชยั  ประชาสัมพนัธ์ 
14. นายชินรัตน์ ชินบุรี  กรรมการกลาง 
15. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์ กรรมการกลาง 
16. นายเชิดศกัด์ิ   ดาวแกว้  กรรมการกลาง 
17. นายชรินทร์   ฟามฟู่  กรรมการกลาง 
18. นายอดิศร   ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
19. นายวรุต   กาญจนพฒันา กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
20. นายฟรองซวั   เกอร์โนลด์  กรรมการกลาง 
21. นายก าแหง   ตนัก าแหง  กรรมการกลาง 
22. นายประคุณ   พรประภา  กรรมการกลาง 
23. นางสาวปัณพร   วงษจ์นัทร์เพญ็ กรรมการกลาง 
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 14.00 น. 
วาระที ่ 1 1.1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย คุณศิษฎวิชัร  ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ 

 ทราบวา่จะมีการเล่ือนการเปิดประเทศจากเดิม 1 ตุลาคม 2564 เป็นวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  
2564 เน่ืองจากหลายประเทศยงัไม่พร้อม 100% และข้ึนอยู่กบั 2 หน่วยงานหลกัท่ีส าคญั คือ 
กทม. และ ศบค.ดว้ย  

 โครงการทวัร์เท่ียวไทย และ เราเท่ียวดว้ยกนั ถือเป็นโครงการส าคญัท่ีดี 
 

1.2 คณะกรรมการรายงานกจิกรรมส าคัญๆให้ทราบดังนี ้

 คุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ รายงานให้ทราบ เร่ือง มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ีย
ต ่า ตามท่ีท่านนายกฯได้ให้นโยบาย ซ่ึงได้มีการประชุม 5 สมาคม ร่วมกับ กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และ SME D Bank เม่ือ
วานน้ี ในการขออนุมติังบประมาณ 1 หม่ืนลา้นบาท ผา่นทางกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
โดยวนัน้ีสมาคมฯจะส่งแบบสอบถามไปยงัสมาชิกทุกท่านท่ีเคยท าเร่ืองยื่นกูแ้ลว้ไม่ผ่าน และ
จะสรุปรายช่ือพร้อมประเด็นท่ีตอ้งแกไ้ขน าส่งกระทรวงการท่องเท่ียวฯต่อไป ทั้งน้ี แบงคช์าติ
ไดป้ระกาศให ้บสย.สามารถออกวงเงินค ้าประกนัให ้SME ไดถึ้ง 100% รวมถึงธนาคารพาณิชย์
ต่างๆโดยพิจารณาความสามารถในการผอ่นช าระจากฐานรายไดปี้ 2562 เป็นหลกั และส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีมีหน้ี NPL ตั้งแต่ปี 2562 ให้ยกเวน้ได ้และสามารถน าหลกัทรัพยอ่ื์นๆท่ีมี เช่น 
รถยนต์ มาใช้ค  ้ าประกนัได้ ทั้งน้ี ยงัมีโครงการอ่ืนๆอีก ซ่ึงธนาคารออมสินยงัมีงบประมาณ
เหลืออีก 3 พนัลา้นบาท และ SME D Bank อีก 1 พนัลา้นบาท  

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน สิงหาคม 2564 วันอังคารที่  24  สิงหาคม 2564  
เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม 

 
  มติทีป่ระชุม รับรอง 
 
วาระที ่3 รายงานสถานภาพสมาชิกประจ าเดือนกนัยายน 2564 โดยคุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ  

3.1 รายงานสถานภาพสมาชิก  
สมาชิกสามญั จ านวน 1,181 ราย สมาชิกสมทบ จ านวน 422 ราย สมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ  านวน 5 
ราย รวมจ านวน 1,608 ราย  
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3.2 จ านวนสมาชิกใหม่ประจ าเดือนกนัยายนจ านวน 6 ราย   
1.บริษัท สยาม ดีเอ็มซี จ ากัด SIAM DMC CO.,LTD. สมาชิกเลขท่ี 04803 สมาชิกสามญั 
ประเภท INBOUND ตลาดอินเดีย โดยมีนางสาวภาริณี  วิจิตโรทยั เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่
ส านักงานใหญ่ เลข ท่ี  836 /11  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  1 0 5 2 0  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  081-710-1771 แ ฟ ก ซ์  -  E-mail : 
bsresidence@gmail.com Website : - 
 
2.บริษัท ทรานส์ ไอส์แลนด์ ทราเวล จ ากดั TRANS ISLAND TRAVEL CO.,LTD. สมาชิก
เลขท่ี 04804 สมาชิกสมทบ ประเภทท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยมีนางรัชนี  วรธงไชย เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 46/17, 46/19  หมู่ท่ี 3  ต าบลบ่อผดุ อ าเภอเกาะส
มุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  84320 เบอร์โทรศพัท ์077-422-738 แฟกซ์ - E-mail : 
ratchanee@transislandtravel.com Website : www.transislandtravel.com 
 
3.บริษัท สยาม ซีเพลน จ ากัด SIAM SEAPLANE CO.,LTD. สมาชิกเลขท่ี 04805 สมาชิก
สมทบประเภท บริการเคร่ืองบินทะเล โดยมีนายเดนนิส อิมมานูเอล เคลเลอร์ นายไมเคิล 
เบลนีย ์เดวิดสัน และ นางสาววรกญัญา  สิริพิเดช เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 591  อาคารยูบีซี 2 ชั้น 20 ห้อง 109  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร   1 0 1 1 0  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  0-2666-4969 แ ฟ ก ซ์  -  E-mail : 
khem@siamseaplane.com Website : www.siamseaplane.com  
 
4.บริษัท แกรบรูมส์ จ ากัด GRABROOMS CO.,LTD. สมาชิกเลขท่ี 04806 สมาชิกสมทบ 
ประเภท กิจกรรมออนไลน์ โดยมีนางสาวอัฐพร  เศวตพิกุล เป็นกรรมการผูจ้ ัดการ ท่ีอยู่ 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 594  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทรศัพท์ 083-076-3988, 084-465-4540 แฟกซ์ - E-mail : 
koi@alpome.com Website : www.grabrooms.com, www.alpome.com 
 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริมงคลฟู้ด 999 SIRIMONGKOLFOOD 999 LTD.,PART. สมาชิก
เลขท่ี 04807 สมาชิกสมทบ ประเภทร้านอาหาร โดยมีนางสาวนันทน์ธนษร  กรุดสุข เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 54/201  หมู่ท่ี 19  ซอยบรมราชชนนี 101  แขวง
ศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  10170  เบอร์โทรศพัท ์062-804-0888 แฟกซ์ 
- E-mail : sirimongkolfood999@gmail.com Website : - 
 

http://www.transislandtravel.com/
http://www.siamseaplane.com/
http://www.alpome.com/
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6.บริษัท นงนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด NONGNUCH PATTAYA GARDEN DESIGN 
CO,.LTD. สมาชิกเลขท่ี 04808 สมาชิกสมทบ ประเภท สถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีนายกมัพล  ตนั
สัจจา เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 82/8  หมู่ท่ี 8  ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี  20250 เบอร์โทรศพัท ์038-238-061-3, 081-919-2153 แฟกซ์ 038-
238-160 E-mail : nongnoochgarden2@gmail.com Website : www.nongnoochpattaya.com 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่ 4 น าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่ ( New Product ) 
 4.1 ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (ATK) โดยคุณโทน่ี  หยาง จากบริษัท HIP Security Group 
 บริษทั เอชไอพี โกลบอล จ ากดั ไดด้ าเนินการน าเขา้และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์ผา่น

การรับรองจาก อย. และมีใบรับรองต่างๆมากมาย มีการลงนาม mou ร่วมกบัสมาคมภตัตาคาร
ไทย สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อจัดหาชุดตรวจโควิด -19 ช่วย SME ทั่วไทย รับแผนฟ้ืน
ท่องเท่ียวรับชาวต่างชาติ ในโครงการ Phuket Sandbox ชุดตรวจ ATK ของทางบริษทัฯ เป็นชุด
ตรวจโควดิ-19 แบรนดไ์ทย ตรวจเองท่ีบา้นได ้อ่านผลไดภ้ายใน 15 นาที ผา่นการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพโดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการรับรองจาก
โรงงานผูผ้ลิตท่ีมีสิทธิในการน าเขา้และจดัจ าหน่ายเป็นรายเดียวในประเทศไทย 

  
 4.2 สวนนงนุช โดย คุณกลัยากร เด็ดขาด รายงาน 
 สวนนงนุช ไดท้  าการเปิด reopen ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2564 แลว้ ตามค าสั่งของจงัหวดัชลบุรี 

ท่ีสามารถให้เปิดได้ ไดมี้การปรับปรุงรูปแบบใหม่ในส่วนของสวนนงนุชพทัยาการ์เดน้ สวน
นงนุช 2 จะมีคลินิกแพทยแ์ผนไทย พิพิธภณัฑ์หัวโขน ท่ีพกั โดยมีแพ็คเกจโปรแกรมปรับ
สมดุลใหก้บัร่างกาย 4 ชัว่โมง ราคา 2,500 บาทต่อคน และ แพค็เกจ 2 วนั 1 คืน มาพกัพร้อมเขา้
คอร์สเพื่อสุขภาพ ท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรมยาสมุนไพร ราคา 4,800  บาทต่อท่าน และ 3 
วนั 2 คืน ราคา 9,000 บาทต่อท่าน มีท่ีพกัให้ส าหรับผูท่ี้ใชว้ีลแชร์ สามารถช่วยเหลือตวัเองได้
ทุกอย่าง ลงเล่นสระน ้ าไดด้ว้ย เหมาะส าหรับผูสู้งวยั มีสวนสมุนไพร การรักษาโรคกระเพาะ
อาหาร ท่ีพกัมีจ านวนหอ้งทั้งหมด 135 หอ้ง รองรับ 381 คน เป็นโซนใหม่ทั้งหมด  

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
 

http://www.nongnoochpattaya.com/
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วาระที ่ 5 การเสวนาภาคการท่องเที่ยว จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลาดอินโดนีเซีย และ 
มาเลเซีย โดย 
 คุณโสภณ  ตันตโยทยั ผู้อ านวยการส านักงานจาการ์ตา รายงาน ตลาดอนิโดนีเซีย 

ภาพรวม - ปัจจุบนัอินโดนีเซียมีประชากรราว 270 ลา้นคน ส่วนใหญ่ 60% อาศยัอยู่บน
เกาะชวา เป็นมุสลิม 87% มีจ านวนท่ีถือพาสปอร์ตประมาณ 15 ลา้นคน หรือ 5% ของประชากร
ทั้ งหมด ตามปกติก่อนเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ชาวอินโดนีเซียจะออกเดินทาง
ประมาณ 10-12 ลา้นคนต่อปี 

ด้านเศรษฐกจิ - มีอตัราการเติบโตค่อนขา้งดี ในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา บวก 5% มาอยา่ง 
ต่อเน่ือง และมาติดลบในปี 2020 อยู ่2.1% ในรอบ 22 ปี นบัตั้งแต่ปี 1998 
ในปีน้ี ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตร้อยละ 4.5 แต่
เน่ืองมาจากผลกระทบของโรคโควดิ-19 จึงคาดการณ์ลดเหลือร้อยละ 3.8 

จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ว - ไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมอนัดบั 4 ของอินโดนีเซีย โดย 
เดินทางออกไปท่องเท่ียวประมาณ 7 แสนคนต่อปี อันดับ 1 อยู่ท่ีมาเลเซีย รองลงมา คือ 
สิงคโปร์ ออกเดินทางปีละ 3 ลา้นคน เน่ืองจากอยูใ่กล ้และส่วนใหญ่ออกไปท างาน 

จากผลส ารวจของ Pear Anderson - พบวา่นกัท่องเท่ียวอินโดนีเซีย จะวางแผนท่องเท่ียว
ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน โดยช่วงเวลาท่ีจะเดินทางไปมากท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม จากนั้นเขา้สู่ถือศีลอด และจะออกเดินทางอีกช่วง คือ เดือนธนัวาคม เป็นตน้ไป 

เอเจ้นท์ออนไลน์ส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวใช้  คือ Traveloka, Pegipegi และ Ticket.com ซ่ึง
เป็นแอพพลิเคชั่นของทางอินโดนีเซียเอง  และส่วนใหญ่จะค้นหาและจองทริปผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ 

แพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนใหญ่ - อนัดบั 1 คือ Traveloka รองลงมา คือ Booking.com 
เร่ืองวัคซีน – ในจาการ์ตามีการฉีดวคัซีนเกือบทั้งหมดแลว้ ทางอินโดนีเซียไดร่้วมมือกบั

ทุกโครงการ มีการสั่งซ้ือเขา้มาโดยตลอด มีวคัซีนทุกยี่ห้อ และเคยเขา้ร่วมโครงการ Co-Vax 
ขอ้ดี คือ มีนกัลงทุนเขา้มาในประเทศดว้ย เช่น จีน ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ โดยจีนไดมี้การส่งหวัเช้ือมา
ให้ทางอินโดนีเซียผลิตวคัซีน อินโดนีเซียไดต้ั้งเป้าฉีดวคัซีนไวว้นัละ 2.5 ลา้นคนภายในเดือน
กนัยายน และพยายามจะเปิดประเทศใหไ้ด ้โดยเร่ิมทดลองท่ีบาหลีก่อน แต่อาจจะเล่ือนออกไป 
อินโดนีเซีย มียอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เป็นอนัดับ 1 ของอาเซียน รัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่ได้
ประกาศห้ามเดินทางออกนอกประเทศ แต่ยงัมีบางประเทศท่ีห้ามนกัท่องเท่ียวอินโดนีเซียเขา้
ประเทศอยู ่เน่ืองจากอินโดนีเซียยงัอยูใ่นประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง 

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในไทย อนัดบั 1 คือ กรุงเทพฯ 2.ภูเก็ต 3.พทัยา 4.สงขลา 5.
เชียงใหม่ ในเดือนตุลาคมบาหลีอาจจะเปิดรับต่างชาติท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
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นิวซีแลนด์ และ เกาหลีใตไ้ด ้สายการบินท่ีบินตรงจาการ์ตา-กรุงเทพ มี Garuda Indonesia การ
บินไทย และ แอร์เอเชีย  
ช่วงแรกๆท่ีมีการระบาดหนกัของโรคโควิด-19 ภาครัฐของอินโดฯก็มีการเยยีวยาใหส้ าหรับผูท่ี้
มีรายไดต้ ่า ช่วงท่ีระบาดหนกั ก็เคยปิดเมืองเช่นกนั ทั้งน้ี ยงักงัวลเร่ืองการระบาดของโรคใหม่
ผูป้ระกอบการทางเมืองท่าต่างๆ จดัแคมเปญ work from Bali ซ่ึงประสบความส าเร็จเช่นกนั  
มีการจดักิจกรรมน าเสนอตลอด คาดว่าการท่องเท่ียวน่าจะกลบัมาดีข้ึนประมาณตน้ปี 2022 
หรือ เดือนกุมภาพนัธ์ 
 คุณนงเยาว์  จิรันดร  ผู้อ านวยการส านักงานกวัลาลมัเปอร์ รายงานตลาดมาเลเซีย 
ภาพรวมมาเลเซียมีประชากร 32.7 ลา้นคน ส่วนใหญ่คือ จีน และเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 
ในปี 2019 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น re-visit กลุ่ม F.I.T. เดินทางโดยรถ ส่วนใหญ่เดินทางไป
ประเทศไทยท่ีจ านวน 4 แสนคน รองลงมาคือ มาเลเซีย 
จุดหมายปลายทาง 5 อนัดบัแรกในไทยของนกัท่องเท่ียวมาเลเซีย คือ สงขลา กรุงเทพ กระบ่ี 
ภูเก็ต และ เชียงใหม่ 
สถานการณ์โควิด-19 ในมาเลเซีย มีผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีน 1 เข็มร้อยละ 93.1% และท่ีไดรั้บ
ครบโดสแลว้จ านวน 79.6% รวมผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีนทั้งหมดอยูท่ี่ 80% ต่อประชากรทั้งหมด
ชาวมาเลเซียมีความกระตือรือร้นท่ีจะออกเดินทางท่องเท่ียวตั้งแต่เร่ิมมีโครงการภูเก็ตแซนด์
บอ็กซ์ สนใจเร่ืองอาหาร ประสบการณ์ทอ้งถ่ิน การนวด และ ชอ้ปป้ิง 
คาดวา่สถานการณ์จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติตั้งแต่ 24 กนัยายน 2564 

 
 

วาระที ่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
- 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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