สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 - 15.00 น.
ณ ภัตตราคารจันทร์เพ็ญ ซอยงามดูพลี เขตสาธร กรุงเทพฯ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร. ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
8. ดร. ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณวรัธนันท์
สิริพัชราไกรกิจ
แทน คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
10. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
11. ดร. จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
12. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธ์
13. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
14. คุณภูสิฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
15. คุณรักษณาลี
กังวาลวัฒนศิริ
16. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
17. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
18. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
19. คุณยลธิดา
พาณิชปรีชา
20. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
21. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
2. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
3. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
4. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
5. Mr. Peter
William
6. คุณพงศ์ประพันธ์
สุสัณฐิตพงษ์
7. คุณมุกดา
โจวตระกูล
8. ภญ.ดร. นีรนารถ
จิณะไชย
9. คุณเทพนิมิต
ทองจันทร์
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10. คุณมาลี
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณชวลิต
2. คุณบุญชู
3. คุณภัทรวรรณ
4. คุณกษิตรา

หาญสุโพธิพันธ์

กาจกำจรเดช
สมบูรณ์ศักดิกุล
มีสูงเนิน
แก้วศรี

บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด
บริษัท ไทยสปาแอนด์เนเชอรัล จำกัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณีกล่าวแจ้งเรื่อง Platform U-commerce
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 โดย ทีมเลขา
- คุณเกศมณีกล่าวในที่ประชุมถึงรายชื่อสมาชิกที่ค้างชำระค่าบำรุงปี 2563 ทั้ง 52 ราย ให้ในที่
ประชุมช่วยพิจารณา โดยหากคณะกรรมการท่านใดรู้จักเป็นการส่วนตัวก็ให้ช่วยแจ้งเรื่องเรียกเก็บค่า
บำรุงแก่สมาชิกด้วยตามรายชื่อในเอกสารแนบ
มติที่ประชุม - คณะกรรมการช่วยกันตรวจสอบรายชื่อและรับหน้าที่โทรแจ้งแก่สมาชิก
3.3 พิจารณาต่ออายุสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2564 (โดย ทีมเลขา)
- คุณเกศมณีกล่าวในที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้เป็น
สมาชิกสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยมาตลอดหลายปี แต่เวลานี้สมาคมฯ ของเราได้มีการประสาน
และร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว จึงจะขอไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคม
หอการค้าแห่งประเทศไทยในปี 2564 นี้
มติที่ประชุม - เห็นด้วยในการไม่ต่ออายุสมาชิกสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยไปก่อน 1-2
ปี
3.4 สวัสดีปีใหม่ 2564 (โดย ทีมเลขา)
- ทีมเลขาได้ทำการนัดหมายหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ตามเอกสารแนบ และขอให้ที่ประชุมลงชื่อ
เพื่อร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 ตามที่ระบุ คือ
1. วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 - กระทรวงพาณิชย์
2. วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 - กระทรวงสาธารณะสุข
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3. วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 – กรมสรรพสามิต
มติที่ประชุม - ขอให้ทีมเลขาจัดทำตารางว่านัดพบกับท่านใดบ้างและตารางลงชื่อในไลน์กลุ่ม
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มีวาระเรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
- วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภา
อุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

