สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
3. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
4. คุณมุกดา โจวตระกูล
5. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
6. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ
7. คุณสายใจ พรหมเดเวช
8. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธ์
9. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
10. คุณศิวาพร เฟื่องฟูสิน
11. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
12. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
13. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
14. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
15. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
16. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
17. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
18. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
19. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
20. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
21. คุณภูวดล อ้างสันติสุข
22. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
23. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์
24. คุณพรรษชล ลิมธงชัย
25. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
26. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล

1

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายชือ่ กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม
1. ดร.พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์
2. คุณสมหมาย เหลืองอร่าม
3. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก TCMA
สมาชิก TCMA

เปิดประชุมเวลา 13 : 00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เนื่องจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุม
ของคณะกรรมการปี 2561-2563 และสิ้นสุดวาระ จึงมีการรับรองชื่อคุณเกศมณี เลิศกิจจา เป็นนายกสมาคมฯปี
2564-2566 ต่ออีกสมัย
1.2 คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
มติทปี่ ระชุม รับรองการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ (เอกสารแนบ 1)
1.3 เจ้าหน้าที่(สมทบ)สมาคมฯ คุณกชวรรณ ลักษมีธรรมกูล ได้ลาออกแล้ว ขณะนี้การติดต่อสื่อสารงาน
กับสมาคมฯจะเป็นกรรมการช่วยกันดูแลแต่ละฝ่าย เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ยังรุนแรง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (โดย คุณพรรษชล)
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
หน่วย:บาท
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May-64

รายได้ ค่าบารุ งกลุ่มฯปี 2564
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ

22,000.00
0.00
0.00
0.00

1มกราคม-31
พฤษภาคม 2564

358,900.00
0.00
0.00
0.00

22,000.00

358,900.00

21,800.00

87,800.00

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม

-

-

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

60.00

1,957.00

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย ์

117.00

8,520.91

ค่าไฟฟ้า

-

1,113.68

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

-

110.00

ค่าสมาชิก ACA ปี 2563

-

30,250.00

ค่าสมาชิก ACA ปี 2564

-

30,250.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

8,110.00
30,087.00
(8,087.00)

82,876.53
242,878.12
116,021.88
116,021.88

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้างและโบนัส

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
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มติทปี่ ระชุม รับรองงบรายรับรายจ่าย

3.2 แจ้งเพื่อทราบการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 (โดย คุณมุกดา)
เนื่องจากฝ่ายทะเบียนรับนโยบายจากพี่เกศให้ส่งอีเมล์แจ้งสมาชิกทุกบริษัทเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุด
ใหม่นั้น ทำให้สมาชิกที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกปี 2564 และขาดการติดต่อสื่อสารได้ติดต่อเข้ามา และในส่วนนี้
จะมีสมาชิกที่เคยเป็นตลอดชีพและไม่ได้รับข่าวสารจากสมาคมเป็นเวลานานให้ข้อมูลมาที่สมาคมฯเช่นกัน ทำให้
พบว่าฝ่ายทะเบียนสมาชิกทำข้อมูลสมาชิกตลอดชีพตกหล่นไป ช่วงที่มีการแจ้งสมาชิกตลอดชีพเพื่อทราบของมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่องการปรับอัตราค่าสมาชิกใหม่ (ตามข้อมูลที่บันทึกในมติที่ประชุมไว้แล้ว)
ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนสมาชิกต้องทำการติดต่อและแจ้งข่าวสาร ณ ปัจจุบัน เพื่อให้รับทราบให้ตรงกัน และมีสมาชิก
หลายรายที่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามระเบียบสมาชิกแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ยังมีสมาชิกที่รับใบแจ้งยอด
เก็บสมาชิกปี 2564 แล้วยังไม่ได้ทำการชำระอีกประมาณ 70 บริษัท และมีติดตามสมาชิกที่ปรับจากตลอดชีพเป็น
รายปีอีกประมาณ 100 บริษัท ซึ่งจะมีเพียงชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเท่านั้น
มติทปี่ ระชุม รับทราบและให้คุณมุกดาไปดำเนินเรื่องต่อ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 สรุปการประชุม ACSB ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 (โดยคุณชนะชัย)
4.2 สรุปการประชุม ACC ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 (โดยคุณชนะชัย)
ข้อสรุปจากการประชุมในวาระที่ 4.1 และ 4.2 ตามเอกสารแนบ 2 พร้อมกันนี้กรรมการมีข้อเสนอให้แปล
เอกสารเป็นภาษาไทยเพื่อให้สมาชิกเข้าใจและสามารถเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามได้โดยง่าย
มติทปี่ ระชุม รับทราบเรื่อง และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยพร้อมส่งให้สมาชิก
4.3 สรุปการประชุมย่อยฝ่ายจัดหารายได้กับฝ่ายสำนักงาน (ปฎิคม เหรัญญิกและนายทะเบียน)
(โดยคุณจิตตพันธ์)
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของทีมงานหารายได้ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ณ
สำนักงานสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ร่วมกับฝ่ายสำนักงานสมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณมุกดา คุณออย
คุณนะ คุณภูสิทธิ์ และคุณจิตตพันธ์
เนื่องจากรายได้ของสมาคมตอนนี้จ ะได้จากค่าสมาชิกเพียงอย่างเดี ยว และไม่เอื้อในการจัดสัมมนา
แบบเดิมๆ ดังนั้น เราจึงมีแนวคิดจะจำหน่ายหนังสือ ACD ที่มีอยู่ และเบื้องต้น คุณมุกแจ้งว่า พี่เกศอนุมัติจำหน่าย
ในราคา 500บาทต่อเล่ม และเพื่อให้การจำหน่ายหนังสือเป็นที่รับทราบและเป็นที่ต้องการ จึงมาหารือร่วมกันใน
แนวทางการดำเนินเรื่ องอย่างไรให้หนังสือขายให้หมด ซึ่งพอดีในการประชุมประจำเดือน (วันที่ 8 มิ.ย) ทาง ดร.
นีรนารถ ได้แนะนำการเพิ่มเนื้อหาของ ACD โดยอาจจะทำเป็นแผ่นพับสอดเพิ่มเข้าไปในหนังสือเล่มเดิมเพื่อจะทำ
ให้หนังสือมีเนื้อหาครอบครุมและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่ าสนใจให้กับหนังสือ ACD ขึ้นมา
ได้มากทีเดียว ขณะเดียวกัน คุณชนะชัยได้เสนอแผนงานการจัดสัมนาในเรื่องที่น่าสนใจโดยอาจจะมีการรวบรวม
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ระเบียบการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมฯ และทางทีมงานจะดำเนินการประสานงานกับทางคุณชนะชัย
เพื่อจัดการสัมนาแบบออนไลน์ให้แก่สมาชิ กสมาคมฯและสำหรับคุณนาคาญ์ที่ได้มาเป็นอุปนายก ดูแลทีมจัดหา
รายได้ของสมาคมฯในครั้งนี้ หากต่อไปเมื่อทางสมาคมฯจะมีการจัดงานสัมมนาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์นี้ขึ้น ทาง
ทีมงานจะรบกวนทางคุณนาคาญ์และทีมเลขาของคุณนาคาญ์เข้ามาช่วยกันจัดทำกิจกรรมดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ ซึ่ง
ทางคุณนาคาญ์รับทราบและยินดีสนับสนุน
มติทปี่ ระชุม
- มอบหมายให้ฝ่ายจัดหารายได้วางแผนเรื่องการจัดประชุมสัมมนาแก่สมาชิก ส่วนเรื่องหัวข้อนั้นให้หารือ
กับฝ่ายวิชาการ ซึ่งควรได้ข้อสรุปก่อนการประชุมครั้งหน้า
- มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ print addendum เพื่อสอดแทรกเข้าไปในหนังสือ ACD แล้วนำกลับมาหา
รายได้ใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 6
กรกฏาคม 2564 ห้อง 1011 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.2 ขอปรับกำหนดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมจากเดิมวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00น. เป็น
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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