ที่ ธว. 042/ 63 - 65
เรื่อง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจาเดือนกรกฎาคม 2564

เรียน สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ครัง้ ที่ 4/ 63 - 65 ในวันศุกร์
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM”
ในการประชุม ครั้ง นี ้ มี การบรรยายพิเ ศษ “หัว ข้อ ” ธุ ร กิ จ โรงแรมในช่วงเปลี่ ย นผ่าน : สถานการณ์ก าร
ท่องเที่ยวไทยและแนวโน้มตลาดในอนาคต Tourism in Transition: The State of Thai Tourism and Future Market
Trends โดย คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผูว้ ่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกา รวมถึง
รายงานสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม พืน้ ที่จงั หวัดท่องเที่ยว โดยนายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาค)
สมาคมฯ ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่าน
ที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทัง้ นี ้ กรุ ณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้ าร่วมประชุม “ผ่านระบบ ZOOM” ได้
ตามลิงค์ https://forms.gle/isWuzyGqJX211tTH6 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี ้

ขอแสดงความนับถือ
(มาริสา สุโกศล หนุนภักดี)
นายกสมาคม

สมาคมโรงแรมไทย : ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-282-5277
Email: admin@thaihotels.org

กำหนดกำรประชุม
สมำชิกสมำคมโรงแรมไทย (THA) เดือนกรกฎำคม 2564 ครั้งที่ 4/63-65
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 13.00 - 15.30 น.
ออนไลน์ “ผ่ำนระบบ Zoom”
12.45 น.
เปิ ดระบบประชุม Zoom ให้สมาชิกเข้าห้องประชุม
13.00 – 13.05 น. พิธีกรกล่าว : ต้อนรับสมาชิกประชุมเดือนกรกฎาคม 2564 ครัง้ ที่ 4/63-65
13.05 – 13.15 น. วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
รายงานกิจกรรมดาเนินงานในรอบเดือนที่ผา่ นมา
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายน-กรกฎาคม)
(Power Point ภาพกิจกรรม )
โดย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี / นายกสมาคมโรงแรมไทย
13.15 น.
รับฟั งการบรรยายพิเศษ
“หัวข้อ” ธุรกิจโรงแรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน :
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและแนวโน้มตลาดในอนาคต
Tourism in Transition: The State of Thai Tourism and Future Market Trends
13.15 - 13.45 น.  ภาพอนาคต ส่วนแบ่งทางการตลาด รูปแบบและประเภทของนักท่องเที่ยว
ยุค New Normal จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ?
 สมุย พลัส โมเดล” อีกก้าวหนึ่งในการเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดย
13.45 -13.50 น.

13.50 -14.05 น.

คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร
รองผูว้ า่ การด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
รายงานการประชุมสมาชิกเดือนเมษายน 2564 ครัง้ ที่ 3/63-65
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานงบการเงินประจาเดือน มิถนุ ายน 2564
วาระที่ 4
รายงานกิจกรรมจากคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ (ถ้ามี)
 รายงาน เรื่อง : มาตราการทางการเงิน
โครงการ Asset Warehousing กองทุน REIT buy-back
 รายงาน เรื่อง : ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจโรงแรม

คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ / อุปนายกสมาคมฯ
14.05 - 14.20 น.
 รายงาน : กิจกรรมฝ่ ายการตลาด
โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข /ประธานฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
โดย

กำหนดกำรประชุม
สมำชิกสมำคมโรงแรมไทย (THA) เดือนกรกฎำคม 2564 ครั้งที่ 4/63-65
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 13.00 - 15.30 น.
ออนไลน์ “ผ่ำนระบบ Zoom”
14.20 - 15.20 น. รายงานสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมพืน้ ที่จงั หวัดท่องเที่ยว
โดย นายสมาคมโรงแรมไทย (ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, เชียงใหม่)
 คุณก้องศักดิ์ คูพ่ งศกร
สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้
Phuket Sandbox
 คุณเรืองนาม ใจกว้าง
สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ฝ่ ังตะวันออก
สมุย พลัส โมเดล
 คุณพิสจู น์ แซ่คู
สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก
พัทยา มูฟออน
 คุณละเอียด บุง้ ศรีทอง
สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ-ตอนบน
รายงานสถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
15.20 - 15.25 น. รายงาน : รับสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (ต้อนรับใหม่)
(ภาพ Power Point สมาชิกใหม่)
15.25 - 15.30 น. ปิ ดประชุม / ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณสมาชิก ขอบคุณผูส้ นับสนุน Ecolab
หมำยเหตุ :
 ชมภาพกิจกรรมดาเนินงานในรอบเดือนที่ผา่ นมา
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายน-กรกฎาคม)
 สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมประชุม

*** เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

