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สร้างศักยภาพเครือข่าย
ท่องเทีย่ วระดับโลก
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เปิดศักราชใหม่ของการท่องเที่ยว ปี 2562 สมาคมไทยบริการ
ท่องเทีย่ ว TTAA เปิดเวที “B2B” Business Matching ให้ผปู้ ระกอบการ
ท่องเทีย่ วในประเทศไทย ได้มโี อกาสสร้าง “เครือข่ายท่องเทีย่ วระดับโลก”
เปิดกว้างให้ผปู้ ระกอบการท่องเทีย่ วไทยได้เจรจาธุรกิจโดยตรง ตัวต่อตัว
B2B กับผูป้ ระกอบการและสมาคมท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก ทีจ่ ะเดินทางมา
ร่วมงานเทีย่ วทัว่ ไทยไปทัว่ โลก TITF#24 ทีก่ รุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์
ทีจ่ ะถึงนี้
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก TITF#24 มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ปีนจี้ ดั ให้มที ริปพิเศษ Travel in Love มาตกหลุมรัก
กับสถานทีใ่ นฝันของคุณ พร้อมกับการแนะน�าโปรแกรมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ดี ๆ ใหม่ ๆ ทีน่ า่ ไปให้ถงึ โดยผูป้ ระกอบการและสมาคมการท่องเทีย่ วจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมจากผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วจากประเทศต่าง ๆ ทีส่ ง่ “ผูแ้ ทน
วัฒนธรรม” เข้ามาร่วมแสดงให้คนไทยได้ชมและชิมอาหาร ขนม ฯลฯ
ของดี ๆ จากประเทศต่าง ๆ มาให้คนไทยได้ชม ได้ชมิ กันทัว่ ถึง
นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA
กล่าวว่า การเชือ่ มเครือข่ายท่องเทีย่ วทัว่ โลกนี้ จะเป็นการส่งเสริม ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของไทยในระดับโลก ตามแนวคิดของการประกอบธุรกิจ
ยุคใหม่ ทีเ่ น้นเรือ่ งการมีเครือข่ายหรือ Networking เป็นส�าคัญ และสมาชิก
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยง
การท่องเทีย่ วได้ทกุ ประเทศในโลกนี้ และมีความสัมพันธ์ตดิ ต่อทางธุรกิจ
วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศทัง้ สองฝ่ายด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว TTAA จึงมีมติให้สมาคม
เป็นตัวแทนในการเชือ่ มโยงสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วระดับโลก ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมได้เข้าร่วมในการพบปะเจรจาธุรกิจ
โดยตรงกับผู้ประกอบการหรือสมาคมท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลก
ที่ได้ตอบรับการเดินทางมาร่วมงาน TITF#24 ที่กรุงเทพฯ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
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ภาษีทอ่ งเทีย่ ว
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ผลวิจัยพบภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว
ไทยเสียเปรียบการแข่งขันกับสิงคโปร์ มาเลเชียและกลุ่มยุโรป

ศึกษาวิจัยดร.สุเมธ ศิริคุณโชค อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�าหรับธุรกิจท่องเทีย่ วต่างประเทศ”เปรียบเทียบกับประเทศกลุม่ อาเซียน
สิงคโปร์ มาเลเชียและกลุม่ ประเทศยุโรป (อีย)ู เพือ่ ทีนา� เสนอรัฐบาลให้แก้ไข
ในการจัดเก็บภาษี เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�าหรับธุรกิจท่องเทีย่ วต่างประเทศของประเทศไทย

2.ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับ
ธุรกิจท่องเทีย่ วต่างประเทศภายใต้ความตกลงของกลุม่ สหภาพยุโรป มีการ
ก�าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวกรณี
ตัวแทนท่องเทีย่ ว หรือธุรกิจน�าเทีย่ ว แบ่งออกเป็นสองกรณี กรณีแรกคือ
การประกอบกิจการเป็นตัวแทนท่องเที่ยวประเภทที่เปิดเผยชื่อ (ตัวการ)
(Disclosed Agent) กระท�าในนามผูซ้ อื้ สินค้าหรือบริการ หรือกระท�าการเป็น
ตัวกลาง โดยตัวแทนลักษณะนีจ้ ะประกอบกิจการน�าเทีย่ วโดยไม่ได้คดิ ค่า
บริการแบบเหมา ดังนัน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ จะค�านวณจากค่าบริการทีแ่ ท้จริง
ทีผ่ ปู้ ระกอบการได้รบั ส่วนอีกกรณีหนึง่ คือการประกอบกิจการเป็นตัวแทน
ท่องเทีย่ วประเภทไม่เปิดเผยชือ่ (ตัวการ) (Undisclosed Agent) หรือกระท�าการ
เป็นตัวการ โดยติดต่อและด�าเนินการในนามตัวเอง ตัวแทนลักษณะนี้
จะประกอบกิจการน�าเทีย่ วโดยคิดค่าบริการแบบเหมา ซึง่ หากตัวแทนได้ให้
บริการท่องเทีย่ วภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก การจัดเก็บภาษีจะเป็นไปตาม
มาตรการพิเ ศษส� าหรับตัวแทนท่ องเที่ย ว ซึ่งได้ รับการบัญ ญัติไว้ ใ น
ส่วนที่ 3: Special scheme for travel agent มาตรา 306 ถึงมาตรา 310 แห่ง
Sixth VAT Directives ทีก่ า� หนดให้คา� นวณภาษีมลู ค่าเพิม่ จากส่วนต่างก�าไร
(Profit Margin) โดยทัง้ สองกรณี หากผูป้ ระกอบการให้บริการท่องเทีย่ วส�าหรับ
การเดินทางนอกกลุม่ ประเทศสมาชิก จะได้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ทัง้
จ�านวนภายใต้มาตรา 153 ตามมาตรา 309 ดังนัน้ การให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วต่างประเทศหรือเดินทางนอกกลุม่ ประเทศสมาชิก ทัง้ ใน
ส่วนที่กระท�าการในนามผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือกระท�าการในนาม
ผูป้ ระกอบการเอง กิจการดังกล่าวจะได้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ แบบมีสทิ ธิ
ขอคืนภาษีซอื้ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ (ตัวแทนท่องเทีย่ ว)
หรือเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 ทัง้ จ�านวน ตามมาตรา 153 ของ
Sixth VAT Directive ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
สมาชิก

ผลวิจยั โดยสรุปว่า ตามกฎหมายของต่างประเทศ ได้กา� หนดให้มี
มาตรการทางภาษีเพือ่ บรรเทาภาระภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�าหรับการให้บริการ
ท่องเทีย่ วต่างประเทศ สรุปได้ดงั นี้
1.ประเทศในกลุ่มอาเซียน จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิม่ ส�าหรับธุรกิจท่องเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมลู ค่าเพิม่ ของ
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนัน้ ทัง้ สองประเทศต่างพิจารณาว่า
เป็นการให้บริการอย่างหนึ่งที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ
ภายใต้หลักการร่วมกันคือ หากการให้บริการกระท�าโดยผูใ้ ห้บริการภายใน
ประเทศไปยังผูร้ บั บริการทีอ่ ยูน่ อกประเทศ หรือเป็นการให้บริการทีก่ อ่ ให้
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อบุคคลทีม่ ใิ ช่พลเมืองในประเทศของตน โดยบุคคล
ผู้ได้รบั ประโยชน์นนั้ ไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะทีม่ กี ารใช้บริการดังกล่าว
ก็จดั ว่าเป็นการให้บริการระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิในการเสียภาษีอตั รา
ร้อยละ 0 ส�าหรับประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีลักษณะเป็นบริการระหว่าง
ประเทศและเป็นบริการตามทีไ่ ด้ก�าหนดไว้ตามมาตรา 21(3) แห่ง Goods
and Services Tax Act ส่วนประเทศมาเลเซีย จะต้องเป็นการให้บริการตาม
ทีไ่ ด้กา� หนดไว้ในรายการที่ 2 (Second Schedule) แห่งค�าสัง่ รัฐมนตรี Goods
and Services Tax (Zero-Rated Supply) 2014 ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�านาจตาม
มาตรา 17(1)(a) ประกอบมาตรา 17(4) แห่ง Goods and Services Tax Act
ซึง่ กฎหมายของแต่ละประเทศอาจมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ทแี่ ตกต่างกัน
ไปบ้างแต่กเ็ ป็นเพียงรายละเอียดเท่านัน้

โดยผู ้ วิ จั ย เสนอแนะให้ รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอั ต รา
ร้อยละ 0 ไม่วา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะได้คดิ ค่าบริการน�าเทีย่ วเป็นการเหมา หรือ
คิดสินจ้างเฉพาะค่าน�าเทีย่ วและค่าบริการในลักษณะเป็นนายหน้าให้บริการ
น�าเที่ยว ในท�านองเดียวกันกับการให้บริการในราชอาณาจักรที่มีการใช้
บริการนัน้ ในต่างประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร และ
การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่
กระท�าโดยผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ตามมาตรา 80/1(3) แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งยังสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และภายใต้ความตกลงของกลุม่ สหภาพยุโรป กรณี
การให้บริการท่องเทีย่ วต่างประเทศหรือเดินทางนอกกลุม่ ประเทศสมาชิก
อีกด้วย

จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซียนัน้ พบว่า ทัง้ สองประเทศพิจารณาว่าเป็นการให้บริการ
อย่างหนึ่งที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีสินค้าและบริการภายใต้หลักการ
ร่วมกันคือ หากการให้บริการนัน้ ท�าโดยผูใ้ ห้บริการภายในประเทศไปยังผูร้ บั
บริการที่อยู่นอกประเทศ หรือเป็นการให้บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อบุคคลที่มิใช่พลเมืองในประเทศของตน และบุคคลผู้ได้รับ
ประโยชน์นนั้ ไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะที่มกี ารใช้บริการดังกล่าว ถือว่า
เป็นการให้บริการระหว่างประเทศที่ได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราร้อยละ 0 ซึ่งกฎหมายภายในอาจก�าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ไปบ้างแต่กเ็ ป็นเพียงรายละเอียดเท่านัน้
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หากรัฐบาลไม่สามารถให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีดว้ ยการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 ดังกล่าวได้ ผูว้ จิ ยั เสนอให้มกี ารยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิม่ แทน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจไม่ตอ้ งบวกภาษีมลู ค่าเพิม่ เข้าไปใน
ค่าบริการ อันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบ
ธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ในต่างประเทศที่ให้บริการใน
ต่างประเทศและใช้บริการนัน้ ในต่างประเทศทัง้ หมดได้.
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สานสัมพันธ์
สถานทูตอุซเบกิสถาน เข้าพบ TTAA
Mr.Aziz Aliev กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
อุ ซ เบกิ ส ถาน ประจ� า กรุ ง เทพได้ เ ข้ า พบ
คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกและคณะกรรมการ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เพื่อ
พบปะพูดคุยเกีย่ วกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของประเทศอุซเบกิสถาน และการออกบูธ
งานเที่ ย วทั่ ว ไทย ไปทั่ ว โลก ครั้ ง ที่ 24
(TITF#24) ที่ห้องประชุมสมาคมไทยบริการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

สมาคมฮอกไกโดในประเทศไทย
เข้าพบ TTAA
สมาคมฮอกไกโดในประเทศไทย เข้าพบ
คุณธนพล ชีวรัตนพร นายก คุณเอนก ศรีชวี ะชาติ
ประธานที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการ
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) เพือ่ อัพเดท
สถานการณ์จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทีห่ อ้ งประชุม
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว เมือ่ วันอังคารที่ 9
ตุลาคม 2561
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คณะจาก Perak Tourism Executive งานฉลองครบ 73 ปี วันชาติอนิ โดนีเซีย
Committee and Tourism Malaysia
คุณวชิรา วิชยั วัฒนะ อุปนายกสมาคม
Bangkok Team เข้าพบ TTAA
ไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) ร่วมแสดงความ
คณะจาก Perak Tourism Executive
Committee and Tourism Malaysia Bangkok
Team เข้าพบคุณธนพล ชีวรัตนพร นายกและ
คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
(TTAA)เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทีย่ วมาเลเซีย ทีส่ มาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว
เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ยินดีในโอกาสครบ 73 ปี วันชาติอนิ โดนีเซีย
(73rd Anniversary of the Independence Day
of the Republic of Indonesia) ทีโ่ รงแรมสยาม
เคมปินสกี้ เมือ่ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

คณะจาก Hong Kong Disneyland ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เข้ า พบนายก และคณะกรรมการ ท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด ไห่ ห นาน เข้ า พบ
TTAA
ผู้จัดการ TITF
คณะจาก Hong Kong Disneyland เข้าพบ
คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกและคณะกรรมการ
ผู้จัดการ TITF เพื่อเจรจาการร่วมงานและการ
ตลาดร่วมกันในงาน TITF ครั้งที่ 24 (TITF#24)
ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-17 กุมภาพันธ์ 2562
ที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเมื่อวันจันทร์ที่
20 สิงหาคม 2561
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดไห่หนานเข้าพบ คุณธนพล
ชีวรัตนพร นายกและคณะกรรมการ และ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วไห่หนานในประเทศไทย
ที่ห้องประชุมสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

FAM TRIP
PHILIPPINES
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TTAA เข้าร่วมงาน Business-Matching
และส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) ร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ ว
ฟิ ลิปปิ น ส์ และการท่อ งเที่ย วฟิ ลิป ปิ น ส์ โ ดย คุณ ธนพล ชีวรัตนพร
นายก และคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกทัง้ หมด 96 ท่านเข้าร่วมงาน
Business-Matching และส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2561
การเดินทางครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
1. มะนิลา – โบโฮล ผูเ้ ดินทาง จ�านวน 37 คน
เนินเขาช็อคโกแลต – ชมลิงทราเซีย – ล่องเรือแม่น�้า Loboc – โบโฮล
บี ฟาร์ม - เกาะ Panglao – ว่ายน�า้ ชมปลาโลมาและปลาวาฬ – ด�าน�า้ ตืน้ –
ชมเกาะ Balicasag และ เกาะ Virgin – ศึกษาดูงาน The Bellevue Resort
และ Bohol Beach Club

3. มะนิลา – โครอน ผูเ้ ดินทาง จ�านวน 33 คน
ภูเขา Tapyas – น�า้ พุรอ้ น Maquinit - ทะเลสาบ Kayangan – ทะเลสาบ
Twin Lagoon – ทะเลสาบ Baracuda – ชายหาด CYC – ศึกษาดูงาน Two
Seasons Bayside Hotel – Busuanga Bay Lodge

2. มะนิลา – เลกัซปี ผูเ้ ดินทาง จ�านวน 26 คน
เนินเขา Lignon - ท�ากิจกรรม ขับ ATV / โหนสลิง – การท�าไอศกรีมถัว่ พิ
ลีของชาวปินอย (Sili Ice Cream and Pili Nuts demo) – เมืองดอนซอล ศึกษาดูงานโรงแรม Siama และ Recidencia Del Hamor – ชมหิง่ ห้อย Pasalubong Center

และในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผูเ้ ดินทางได้เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจร่วม
ผูป้ ระกอบการของประเทศฟิลปิ ปินส์
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A STAR IS BORN
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A STAR IS BORN
TTAA New Year’s Party
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บรรยากาศงาน TTAA New Year’s Party ที่จัดขึ้นในธีม A STAR IS BORN
เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า

88
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อบรม TTAA
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1.อบรมหลั ก สู ต ร ทั ก ษะการขายทั ว ร์
เรือส�าราญ ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

2.อบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพเบือ้ งต้น”
ฉบับผูป้ ระกอบการธุรกิจน�าเทีย่ วต้องรูใ้ นวันพุธ
ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

3.อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์
เบือ้ งต้น” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

4.อบรมหลักสูตร “ปลุกยักษ์ ปลุกพลัง
ในตัวคุณ” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2
โรงแรมตวันนา สุรวงค์

5.อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์
เบือ้ งต้น” รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

6.อบรมหลักสูตร “AEC กลวิธีแบบไหน
ที่ขายดี” ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

7.อบรม “ทัวร์ยูเครน มนต์เสน่ห์แห่ง
อารยธรรมชาวสลาฟ” ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

8.อบรม “แนวโน้มและนวัตกรรมการ
ท่องเทีย่ ว” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

9.อบรม “เจาะลึกอิหร่าน” ในวันพุธที่ 14
พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

การเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

จากสมาชิกสามัญ จ�านวน 102 ราย ที่มกี าร
เลือกผู้แทนเขตพื้นที่จ�านวน 13 เขต เลือก
ตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพ 13 กลุ่ม และเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 8 คน ของแต่ละทีม จากนั้น
ผู้ได้รับการโหวต ไปลงคะแนนโหวตจะไป
เลือกประธาน สทท. คนใหม่ ซึ่งมีผู้ว่าการ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
เป็นประธานโดยต�าแหน่ง ในการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้.

แวดวงท่องเที่ยว

นายชั ย รั ต น์ ไตรรั ต นจรั ส พร ท่ า นที่
ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) ได้
รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (สทท.) เมือ่ วันอังคาร
ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกระบวนการเลือก
ตั้งคณะกรรมการ สทท.ชุดใหม่ เป็นการโหวต
10
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international networks
The Thai Travel Agents Association (TTAA), one of the foremost
tourism associations in Thailand, is a gathering of almost 900 members,
comprising mainly of outbound travel agents, tour operators as well
as air ticket agencies.
TTAA was established in 1984 with the initially humble objectives
to be a representative of Thai outbound-tourism industry, including air
ticketing, and to support and collaborate among members. The association
has flourished along the path of Thailand’s thriving tourism industry.
With the management of Mr. Thanapol Cheewarattanaporn, together
with the board of committee and advisors, TTAA has become strong
voice of Thai outbound-tourism industry to lawmakers and economy.
The association has achieved “รางวัลสมาคมการค้ายอดเยีย่ ม” in 2018
after 3 consecutive years of receiving “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น”
from the Department of Business Development and the Thai Chamber
of Commerce.
Although TTAA has a strict regulation on its member registration,
complying with the government’s regulation, the number of its members
has soared to almost 900. With its main off ice in Bangkok, and
regional chapters in Chiangmai, Udonthani, Phuket, and Hatyai, TTAA
has been offering various activities not only to its members, but also
to the overseas tourism suppliers and tourism organizations as well
as public.
• TTAA is the organizer of the Thai International Travel Fair or
TITF, the largest consumer travel fair for Thai outbound industry.
The event is held twice a year to reinvigorate the market and be a
marketing platform for an advent of selling seasons. In addition to the
demand stimulation, the association also supports its members on the
supply side. TTAA organizes the TITF Business-Matching as a trade
event prior to the TITF to offer an opportunity for travel trade

แวดวงท่องเที่ยว

suppliers both from overseas and in Thailand to meet up with TTAA’s
members and industry colleagues.
• With its wide span of international networks, TTAA also offers
an opportunity for international tourism suppliers and tourism
organizations to organize agents’ educational trips for Thai travel agents.
• The association has put efforts on its training arms to provide
relevant training courses for its members. The course’s subjects range
from tourism product knowledge to work skills and business inspirations.
TTAA’s facility, “TTAA 30th Anniversary Meeting Room”, is available
not only for the association’s training, but also for public rental, fi
tting for a small gathering of 30-50 people. The facility is conveniently
located at Bangkok’s center, near BTS and airport rail link station.
• The association organizes regular meetings for its members
throughout the year. Many of the meetings are supported by tourism
trade suppliers or tourism organizations.
As a bridge between Thai outbound-tourism industry as well as
ticketing agencies to other industry partners and governmental sectors,
the Thai Travel Agents Association has developed an aspiration to be
an integral component of the success of Thai travel industry.

รับมอบรางวัล
สมาคมการค้ายอดเยี่ยม
คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร ท่านที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ขึ้นรับมอบรางวัล สมาคมการค้า
ยอดเยีย่ ม เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ รางวัลนี้
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่ ว มมื อ กั บ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
11
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ได้ จั ด พิ ธีม อบรางวั ล สมาคมการค้ า ดี เ ด่ น
ประจ�าปี 2561
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ วได้รบั รางวัล
สมาคมการค้ายอดเยี่ยม โดยได้รับผลการ
ประเมินดีเด่นจ�านวน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิตทิ ี่ 1 ผลส�าเร็จตามกรอบพันธกิจของสมาคม
มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ
มิติที่ 3 คุณภาพของการให้บริการ
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

กิจกรรมสังคม
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งานจองบูธ “เที่ยวทั่วไทย
ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 24 (TITF#24)

งานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการ งานครบรอบ 500 ปี สนธิ สั ญ ญา
ต�ารวจท่องเที่ยวครบรอบ 1 ปี
การค้าและความสัมพันธ์ ไทย-โปรตุเกส

คุณกัลญาณี อัสนี อุปนายก คุณกิตศิ กั ดิ์
ธรรมปริพัตรา เหรัญญิก และคุณประวิทย์
ทองวนิชนพคุณ นายทะเบียนสมาคมไทย
บริการท่องเทีย่ ว (TTAA) กล่าวเปิดงานจองบูธ
“เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก” ครัง้ ที่ 24 (TITF#24)
ที่ ห ้ อ งโลตั ส โซนบี ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง
ชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) โดย
คุ ณ ธนพล ชี ว รั ต นพร นายกและที่ ป รึ ก ษา
สมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กองบัญชาการต�ารวจท่องเที่ยวครบรอบ 1 ปี
ที่กองบัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์
ที่ 1 กันยายน 2561

คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก และ
คุณอนุรกั ษ์ เกตุเกล้า คณะกรรมการสมาคม
ไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) เข้าร่วมงาน The
Presentation of Portugal and Porto Leading
and Best Distination ในวาระครบรอบ 500 ปี
สนธิสัญญาการค้าและความสัมพันธ์ไทยโปรตุ เ กส ที่ ส ถานทู ต โปรตุ เ กส ประจ� า
ประเทศไทย เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1
พฤศจิกายน 2561

งาน Go Beyond the possible in TTAA SENDAI FAM TRIP 2018
งานฉลองครบ 27 ปี วันชาติยูเครน
Galaxy Macau
คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่อง

คุณกัลญาณี อัสนี อุปนายกสมาคม
ไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) เข้าร่วมงาน Go
Beyond the possible in Galaxy Macau เพื่อ
ฟังค�าเสนอแนะกลุ่มโรงแรม Galaxy Macau
กั บ การท่ อ งเที่ ย วมาเก๊ า ที่ The Okura
Prestige Bangkok เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 4
ตุลาคม 2561

เทีย่ ว (TTAA) เดินทางสัมผัสประสบการณ์แฟม
ทริปที่ประเทศญี่ปุ่นทางภาคอีสาน แหล่งท่อง
เทีย่ วในเมือง ชิสกุ อุ ชิ ิ (Shizukuishi) ฮาจิมงั ไต
(Hashimantai) โมริโอกะ (Morioka) จังหวัดอิวา
เตะ (Iwate) และเมืองเซ็นได (Sendai) จังหวัดมิ
ยางิ (Miyagi) ภูมภิ าคโทโฮคุ (Tohoku) ประเทศ
ญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2561
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คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล กรรมการ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วม
แสดงความยินดี ในโอกาสครบ 27 ปีวนั ชาติ
ยูเครน (27th Anniversary of the Independence
of Ukraine) ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เมื่อ
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

กิจกรรมสังคม
คณะกรรมการ TTAA เข้าร่วมพบปะ
พู ด คุ ย กั บ Atout France และ
Air France KLM
ดร.อดิ ษ ฐ ชั ย รั ต นานนท์ อุ ป นายก
พร้อมคณะกรรมการ สมาคมไทยบริการท่อง
เทีย่ ว (TTAA) เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
มณฑลกว่างซี ภายใต้ชอื่ งาน เทีย่ วชมทัว่ โลก
ชื่นชอบกว่างซี ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24
กรุงเทพฯ วันที่24 กรกฎาคม 2561

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

A S S O C I AT I O N

งานฉลองครบรอบ 3 ปี วันชาติเนปาล งาน IMTA Annual Conference 2018
คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล กรรมการ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วม
แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 3 ปี
วันรัฐธรรมนูญ (วันชาติ) ของประเทศเนปาล
3rd Anniversary of the constitution day
(National day) of Nepal ที่โรงแรมอนันตรา
สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน
2561

OInternational Mountain Tourism
Alliance (IMTA) เชิญคุณเอนก ศรีชีวะชาติ
ประธานที่ ป รึ ก ษา และคุ ณ เกรี ย งพล
ปิยะเอกชัย กรรมการสมาคมไทยบริการ
ท่องเทีย่ ว (TTAA) เข้าร่วมประชุม IMTA Annual
Conference 2018 ทีม่ ณฑลกุย้ โจว ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2561

งาน Indonesian Independence Bleisure MICE Gangwon,
งานฉลองครบรอบ 95 ปี วันชาติตุรกี
Day Golf Tournament
Gangwon MICE B2B in Bangkok 2018
คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมไทยบริ ก าร
ท่องเทีย่ ว (TTAA) เข้าร่วมการแข่งขันตีกอล์ฟใน
งาน Indonesian Independence Day Golf
Tournament ตามค� า เชิ ญ ของสถานทู ต
อินโดนีเซียที่ Amata Country Club จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

คุ ณ วชิ ร า วิ ชั ย วั ฒ นะ อุ ป นายก และ
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
เข้าร่วมงาน Bleisure MICE Gangwon, Gangwon
MICE B2B in Bangkok 2018 ที่โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

13
13

สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) ร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสครบรอบ 95 ปี วันชาติตรุ กี
(95th Anniversary of the Proclamation of the
Republic of Turkey) ที่ โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ เมือ่ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
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