ที่ ธว 002 /63-65

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจาเดือนกันยายน 2563

เรียน

กรรมการผู ้จัดการ / ผู ้จัดการทั่วไป

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 1. กาหนดการประชุม
สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญท่านร่วมประชุม ในว ันพุธที่ 9 ก ันยายน 2563 ระหว่างเวลา

ั้ 2 ศูนย์นท
10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง NILE 2-4 ชน
ิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ตามกาหนดการดังนี้
10.00 น.

ลงทะเบียน

10.30 น.

เข ้าห ้องประชุม
ประชุมตามวาระ ประจาเดือนกันยายน 2563
บรรยายพิเศษ หัวข ้อ “พลิกกลยุทธ์เรียกโอกาสหลังวิกฤตโรงแรมไทย:
ความช่วยเหลือจากภาครัฐและเป้ าหมายการท่องเทีย
่ วไทยหลังภาวะวิกฤติ”
โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู ้ว่าการการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

่ มธุรกิจ ต่อ
หลั งรับ ประทานอาหาร ขอเชิญผู ้ที่สนใจ เข ้าร่วมงาน FHT Meet & Match เชือ
่ นาคตกับงานเจรจราธุรกิจครัง้ ยิง่ ใหญ่เกีย
้ และผู ้ขายสินค ้าได ้มาพบกัน
ยอดสูอ
่ วกับอาหารและโรงแรมให ้ผู ้ซือ
กั บ หลากหลายสิน ค ้าทั ง้ ไทยและต่ า งประเทศ ตั ง้ แต่ ผลไม ้แปรรู ป น้ า ผลไม ้ อาหารส าเร็ จ รู ป อุป กรณ์
เครือ
่ งครัว และซอฟท์แวร์โรงแรม เป็ นต ้น และ Table Top การแสดงสินค ้าต่าง ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ร่วมงานได ้สัมผัส
กับสินค ้าจริง
จึง ขอเชิญ ท่า นสมาชิก สมาคมทุ ก ท่า นเข ้าร่ ว มการประชุม ตามตามวั น เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยพร ้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่านทีส
่ นั บสนุ นกิจกรรมของสมาคมฯ ทั ง้ นี้ท่านสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได ้ตามลิง้ ค์ https://forms.gle/J3kFCvbJBtP8zmDV8 หรือสแกน QR Code ด ้านล่างนี้

ขอแสดงความนับถือ

(มาริสา สุโกศล หนุนภักดี)
นายกสมาคมโรงแรมไทย
หมายเหตุ:

สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ทีช
่ าระค่าอาหารในการประชุมตลอดปี 2563 แล ้ว
หากเข ้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต ้องชาระค่าอาหารทีห
่ น ้าห ้องประชุม
ราคา 950 บาทต่อท่าน

วาระการประชุมประจาเดือนก ันยายน 2563
ว ันพุธที่ 9 ก ันยายน 2563 เวลา 10.30 น.
ั้ 2 ศูนย์นท
ณ ห้อง NILE 2-4 ชน
ิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วาระที่ 1

เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ ้งต่อทีป
่ ระชุม

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกเดือนสิงหาคม 2563

วาระที่ 3

เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา

วาระที่ 4

เรือ
่ งรายงานจากคณะอนุกรรมการทางานฝ่ ายต่างๆ

วาระที่ 5

4.1

ฝ่ ายสมาชิกภาพ

4.2

ฝ่ ายการตลาด

4.3

ฝ่ ายฝึ กอบรม

4.4

ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม

4.5

ฝ่ ายการเงิน

4.6

ฝ่ ายขายสนามบิน

4.7

ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ

4.8

ฝ่ ายต่างประเทศ

เรือ
่ งอืน
่ ๆ

