รายงานการประชุ มสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 1 /63-65
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้ อง NILE 2 - 4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทคบางนา
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คุณมาริ สา สุ โกศล หนุนภักดี
คุณสุ วรรณา เดชรุ่ งเรื อง
คุณสุ รเชษฐ วรวงศ์วสุ
คุณประชุม ตันติประเสริ ฐสุ ข
คุณธรณิ นทร์ สิ ริพฒั โนดมสกุล
คุณอุดม ศรี มหาโชตะ
คุณรุ่ งเรื อง วิโรจน์ชีวนั
คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
คุณวิวฒั น์ ธาราวิวฒั น์
คุณดวงรชต พยัฆวิเชียร
คุณชลลดา สุ นทรวสุ
คุณเสาวนีย ์ จิวะวัฒนาวนิช
คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
คุณสุ รพงษ์ เตชะหรู วิจิตร
คุณสุ จินต์ เจียรจิตเลิศ
คุณปิ ยะมาน เตชะไพบูลย์
คุณบุณฑริ ก กุศลวิทย์
คุณไพรทูล บุญศรี
คุณปิ ติ เกื้อเกียรติงาม
คุณพัชริ นทร์ จันทร์ ประสิ ทธิ์
คุณสันต์ บุญบรรลุ
คุณปวีณา บุญราศรี
คุณเกรี ยงศักดิ์ จุมรี
คุณมลรัตน์ เสาวภาคย์มงคล
คุณปรัชญา จุลพันธุ์
คุณศุลีมาศ สิ ทธิพรชัย
คุณอมรทิพย์ สุ วรรณโมรี
คุณพิมพ์รัมภา รัตน์ฐิติ
คุณทัศน์ชยั พัฒนโกศัย

นายกสมาคม
เหรัญญิก
เลขาธิการ
ประธานฝ่ ายการตลาด
ประธานร่ วมฝ่ ายฝึ กอบรม
ประธานฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม
ประธานร่ วมฝ่ ายการตลาด
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
โรงแรม แอคควา โฮเทล 1
โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กรุ งเทพ
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิ ต้ ี จอมเทียน
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม อโนมา, กรุ งเทพฯ
โรงแรม เอเชีย กรุ งเทพฯ
โรงแรม บ้านสมุย รี สอร์ ท
โรงแรม บัญดารา รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม บุราส่ าหรี
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
โรงแรม เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต
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คุณอารยา อาคมสุ นทร
คุณวสันต์ จิตต์มนั่ คง
คุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริ ฐชัย
คุณฉฏา สี บุญเรื อง
คุณปนัดดา ยินดี
คุณปรี ยนัฎ แสนไทย
Khun Suchada Kajohnkittiyuth
คุณอุเทน บุญยง
คุณธวัชชัย หอมจันทน์
คุณสานิตย์ หิรัญพงษ์
คุณนิรุตต์ พิศลพูล
คุณชาตสุ ธา ไกวัลนนท์
คุณภาคิน เอียงผาสุ ข
คุณขนิษฐา ยงพฤกษา
คุณยุภารัตน์ เสกประเสริ ฐ
คุณอุมาพร วงศ์พพิ นั ธ์
คุณภัครมน ศรี ประเสริ ฐ
คุณสุ มาลี คงคาทอง
คุณปิ ยาพัชร สุ ขคง
คุณวิชชุดา นุยงค์ภกั ดิ์
คุณโชติกา เอื้อเฟื้ อ
คุณมยุรฉัตร จําปาบุรี
คุณกาญจนา เข็มทอง
คุณแก้วกานต์ สิ นแฉล้ม
คุณปั ญจมาศ งามสันติกุล
คุณวาสิ นี ตั้งบูรณ์แสนสิ น
คุณอรวรรณ ก่อทรัพย์ทวี
คุณชาคริ ต อัมรัตน์
คุณนพดล อังสโวทัย
คุณสุ เทพ สุ วรรณคุณาภรณ์
คุณจันทิมนั ต์ รุ่ งแสง
คุณศิริพจ เทอดจิตไพศาล
คุณชัชชญา ทิพโกมุท
คุณพงษกร ผลดี
คุณชาลี ตั้งพลพิสุทธิ์
คุณกัญญาภัค กลิ่นสกุล
คุณชญาภา ภู่ประดิษฐ์
คุณต่อบุญ ผาสุ ขฤทธิ์
คุณชัยพร อินทนิล

โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ ค
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ ค
โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ ค, กรุ งเทพฯ
โรงแรม เคล็ฟ
บริ ษทั โคแมนชี่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
โรงแรม คราวน์ พลาซ่ า ภูเก็ต พันวา บีช
โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่ า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรม เดวา ภูเก็ต
โรงแรม ดรี ม โฮเต็ล กรุ งเทพ
โรงแรม โกลด์ ออร์ คิด
โรงแรม โกลเด้น ซิ ต้ ี ระยอง
โรงแรม แกรนด์ไชน่า
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
โรงแรม เฮลท์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม เฮลท์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุ งเทพ สาทร
โรงแรม พาโซ่
โรงแรม อินทรา รี เจนท์
โรงแรม จัสมิน ฟิ ฟตี้ไนน์
โรงแรม จัสมิน ซิ ต้ ี
โรงแรม จัสมิน แกรนด์ เรสซิ เด้นส์
โรงแรม จัสมิน รี สอร์ ท
โรงแรม จอมเทียนปาล์มบีชรี สอร์ ท
โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม แลนด์มาร์ ค กรุ งเทพ
โรงแรม เลอ เมอริ เดี ยน สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ กอล์ฟ รี สอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรม เลอเพียว โฮเทล เชียงใหม่
โรงแรม ลองบีช ชะอํา
โรงแรม เอ็มพัทยา
โรงแรม มา
โรงแรม มาเลเซี ย
โรงแรม แมนดาริ น
โรงแรม มาราเกซ หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม มารวย การ์ เด้นท์
โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน
โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน
โรงแรม นิวสตาร์ บีช รี สอร์ ท
โรงแรม แปซิ ฟิค พาร์ ค
โรงแรม ปริ นซ์ พาเลซ
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คุณจันทัปปภา ณ ถลาง
คุณนันทินี เชื้อชูวงศ์
คุณเกียรติพงศ์ ภัทรกุลบารมี
คุณนวรัตน์ ธํารงวิทวัสพงศ์
คุณหทัยรัตน์ จึงเสถียรทรัพย์
คุณบุศรา ลุยเลา
คุณตวงเดช ปิ่ นสุ ภาเกียรติ
คุณศิโรรัตน์ พันทรังษี
คุณปทิตตา จีนอินทร์
คุณธวัชชัย อุชชิน
คุณพรนภา เลิศพิทกั ษ์สิทธิ์
คุณพิเชษฐ รอดเดชา
คุณฐิติยาภรณ์ ไตรรัตนานุสรณ์
คุณเปรมปรวีร์ ภูริโทธรัตน์
คุณบุญเกิด สุ ขศรี การ
คุณสุ มาลี เบห์เร็ นดท์
คุณขจรศักดฺ์ ิ ผลบุญ
คุณปทุมมาลย์ มูลสาร
คุณภัคชุดา ผลจริ ต
คุณเทอดเกียรติ เครื อวณิ ชธรรม
คุณฐานิตา สัตยาภรณ์
คุณชํานาญกิจ รอดบุญ
คุณกัญฌิฌา คล้ายขํา
คุณปณิ ตา วุ่นพาณิ ชย์
คุณส่ งศรี โตพึ่งพงศ์
คุณสุ ชาดา พุทธเจริ ญ
คุณกัชชสา ชูกมล
คุณกรรณิ กา มหาพฤกษพงศ์
คุณวรัญธกานต์ วิภาเฉลิมพัฒน์

โรงแรม ไพรวัน
โรงแรม รามาการ์ เด้นส์
โรงแรม แรมแบรนดท์ โฮเทล
โรงแรม รอแยล เบญจา
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และ ทาวเวอร์
โรงแรม รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง
โรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย
โรงแรมสวัสดีป่าตอง รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม ซี ซัน แซนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม สยาม เบย์ชอร์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม ศิริ โอเรี ยนเต็ล แบงค็อค โฮเทล
โรงแรม สตาร์
โรงแรม ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิ เดนท์
โรงแรม ซันบีม โฮเต็ล พัทยา
โรงแรม ไท - ปั น
โรงแรม ธาราป่ าตอง บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา
โรงแรม อัยยะปุระ
โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ โฮเต็ล ประตูน้ าํ
โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา
โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง
โรงแรม เดอะรายา
โรงแรม รี เจ้นท์ ชะอํา บีช รี สอร์ ท
โรงแรม เดอะ สยาม
โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพ
โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่
โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่
โรงแรม วิค ทรี แบงค์กอก
โรงแรม ซี นิท สุ ขมุ วิท กรุ งเทพฯ

สมาชิ กวิสามัญ
1 คุณราชมงคล แสนสุ ริวงค์
2 คุณปุณณรัตน์ ชาววันเย็น
3 คุณวงศกร สิ มารัตน์

โรงแรม นิว เวิลด์ ซิ ตี
โรงแรม เซี่ ยงไฮ้ แมนชัน่
โรงแรม เดอะ คอทเทจ สุ วรรณภูมิ

สมาชิ กกิตติมศักดิ์
1 อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

สมาชิ กสมทบ
1 คุณนภัสวรรณ เรณางกูล

บริ ษทั แอคคอร์ เอเซี ย แปซิ ฟิก เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด
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คุณณิ ชา คอวินิจ
คุณธัญญารัตน์ วงศ์วิวิทย์
คุณสรวีย ์ รัฐพิทกั ษ์ถิรดา
คุณฐิตนันท์ กานต์ไกรศรี
คุณรัตนา สิ งห์สนัน่
คุณลสา อํ่าสุ ริยา
คุณพงศ์กรณ์ สุ วิชปั ญญาวงศ์
คุณวีระวรรณ
คุณรติมา เหลืองวัฒนากิจ
คุณฐิติพนั ธุ์ พงษาน้อย
คุณโสภา ประยูรศิริ
คุณณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์
คุณกฤษฎา ลอรักษา
คุณมยุรี บัวจูม
คุณอิมเทียส มุคบิล
คุณณัฎฐวี ทัพภะสุ ต

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1 คุณอธิชา หวังบุญเย็น
2 คุณจิรวัฒน์ การะเกตุ
3 คุณพรไพลิน จุลพันธ์
4 คุณดุสิดา วรชาติเดชชัย
5 คุณพิมยั พ.วัฒนกิจ
6 คุณแสงดาว นิลฉาย
7 คุณสุ วรรณี พรสวัสดิ์ชยั
8 คุณสลักจิตต์ ชินชนานุภาพ
9 คุณเยาวลักษณ์ มัน่ คง
10 คุณธัญกัญจน์ หุตะมาน
11 คุณอาภารัตน์ อนุตธโต
12 คุณธนัชชา เทียนศิริ
13 คุณศิริลกั ษณ์ วันทนะสมบัติ
14 คุณณลินี วอนเพียร

บริ ษทั เออีซีเอนลิสท์ จํากัด
บริ ษทั ที่นอนดาร์ ลิ่ง ขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั ดีเอส อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอชไอเอส เอ็มเอสซี จํากัด
บริ ษทั เอชไอเอส เอ็มเอสซี จํากัด
บริ ษทั เอชไอเอส เอ็มเอสซี จํากัด
บริ ษทั ไอคอนสยาม จํากัด
บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จูรูดาต้า เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษทั จูรูดาต้า เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษทั ณัฐนารา คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ออฟฟิ ศ เชอร์ รี่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เศรษฐ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด
บริ ษทั แทรเวิล อิมแพ็คท์ จํากัด
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย

เริ่ มประชุมเวลา 10.26 น.
คุณมาริ สา สุ โกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ที่
ปรึ กษากิตติมศักดิ์ แขกผูม้ ีเกียรติ สมาชิก สื่ อมวลชน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน หลังจากนั้นจึงประชุมตามวาระ
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
- ไม่มีรายงาน –
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กสมาคมฯ เดือนสิ งหาคม ครั้งที่ 12/61-63
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสมาคมฯ เดือนสิ งหาคม ครั้งที่ 12/61-63
วาระที่ 3 เรื่ องเพื่อพิจารณา
- ไม่มีรายงาน –
วาระที่ 4 เรื่ องรายงานจากคณะกรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ
1.1 ฝ่ ายสมาชิกภาพ
- ไม่มีรายงาน –
1.2 ฝ่ ายการตลาด
- งาน Workation Thailand Forced Move Tourism ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แก
รนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ขณะนี้มีผปู ้ ระกอบการนาเที่ยวเข้าร่ วมลงทะเบียน 120 บริ ษทั และโรงแรมเข้าร่ วมประมาณ 200
โรงแรม
- งาน Expat Travel Deal 2020 : Experience the Locals 11-13 กันยายน 2563 ณ Quartier Gallery M Floor @ Emquatierซึ่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้บูธสมาคมโรงแรมไทยจานวน 1 บูธ ทางสมาคมฯ จะมีเจ้าหน้าที่ไปประจาบูธ และให้
โรงแรมสมาชิกเสนอราคาพิเศษ พร้อมกับโบร์ ชวั ร์ มาฝากไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
- งาน “เที่ยวไทย มัน่ ใจไปกับSHA” วันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้ให้บูธจานวน 20 บูธ ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และนาเสนอขาย
ห้องพักภายในงาน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรม
- ไม่มีรายงาน –
1.4 ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มีรายงาน –
1.5 ฝ่ ายการเงิน
เดือนกรกฎาคม 2563 สมาคมฯ มีรายรับ 582,210.09 บาท มีรายจ่าย 494,482.24 บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 87,727.85 บาท
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิรายรับ-รายจ่ายตามที่รายงาน

1.6 ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
- ไม่มีรายงาน –
4.7 ฝ่ ายต่ างประเทศ
- ไม่มีรายงาน –
1.8 ฝ่ ายเลขาธิการ
- ไม่มีรายงาน –
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 สมาคมฯ ได้รับเกียรติ จากนายยุทธศักดิ์ สุ ภสร ผูว้ า่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกกล
ยุทธ์เรี ยกโอกาสหลังวิกฤตโรงแรมไทย ความช่วยเหลือจากภาครัฐและเป้ าหมายการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะวิกฤติ”
รายละเอียดสรุ ปต่อไปนี้
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 การท่องเที่ยวแบบ New Normal จะต้อง
สร้างการรับรู ้เรื่ องมาตรการด้านความปลอดภัย สุ ขอนามัย ต่างๆ ทั้งในส่ วนของการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว และที่พกั
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวไดรับรู ้และเตรี ยมความพร้อมก่อนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง และรองรับพฤติกรมของการท่องเที่ยว ที่
เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวคิด “BEST”
ได้แก 1. Booking ซึ่ งจะเห็นว่าจองและวางแผนล่วงหน้า เป็ นสิ่ งจาเป็ น
2. Environmental Enthusiast
ซึ่ งจากธรรมชาติที่ฟ้ื นตัว ทาให้คนสนใจเดินทางเที่ยววแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
3. Safety
4.Technology ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีให้มีคุณค่าเพิ่ม เช่น การตรวจสอบจดจาใบหน้า การนาเสนอข้อมูล
ที่ผา่ นมา เรามีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติ 39.8 ล้านคน ไทยเที่ยวไทย 170 ล้านคน สร้างรายได้รวม 3 ล้านล้านบาท
แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี นี้ต่างชาติลดลงมากกกว่า 60% จากการปิ ดน่านฟ้าตั้งแต่เดือนเม.ย.63 และยัง
ไม่มีกาหนดของการเปิ ดน่านฟ้าที่ชดั เจนทาให้ การท่องเที่ยวในปี นี้จะกระทบ 2 ใน 3 ส่ วน ไทยเที่ยวไทย หลังคลายล็อก
ดาวน์การเดินทางเที่ยวในประเทศในระยะทางไม่เกิน 200-300 กิโลเมตรก็ได้รับการตอบรับดีเพราะคนไทยกักตัวมานาน แต่
ก็ตอ้ งรอดูวา่ จะเป็ นดีมานต์เทียมหรื อไม่ เพราะต้องคานึงเรื่ องภาวะเศรษฐกิจในประเทศด้วย ดังนั้น การออกมาตรการส่ งเสริ ม
ไทยเที่ยวไทยของรัฐบาล คือ กาลังใจและเราเที่ยวด้วยกัน ก็จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางเที่ยวในประเทศต่อเนื่อง
ในช่วง 4 เดือนนี้ นอกจากนี้ หลังโควิด-19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญในเรื่ องของความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยเป็ นสาคัญ ดังนั้นนอกจากประเทศไทย จะมีตราสัญลักษณ์ AMAZING THAILAND SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION หรื อ SHA เพือ่ ผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการใน 10 สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการท่อง
เที่ยว สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย ซึ่งททท.มองว่า SHA จะเป็ นอาวุธลับทางการตลาดในวิถี
ท่องเที่ยแบบNew Normal แล้ว

5.2 ประธานมอบโล่ให้แก่สมาชิกสามัญใหม่จานวน 4 โรงแรม ดังนี้
1. โรงแรม เซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิ เด้นท์ แอนด์ สวีท ศรี ราชา
2. โรงแรม โกลเด้น ซิ ต้ ี ระยอง
3. โรงแรม เฮลท์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
4. โรงแรม เอ็มพัทยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณแขกผูม้ ีเกียรติ คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สมาชิก สื่ อมวลชน
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน สุ ดท้าย ได้กล่าวขอบคุณ บริ ษทั อินฟอร์มา มาร์ เก็ต จากัด ที่เอื้อเฟื้ ออาหาร กลางวัน
และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่อานวยความสะดวกด้านสถานที่จดั ประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.05 น.

(มาริ สา สุ โกศล หนุนภักดี)
นายกสมาคม
ประธานที่ประชุม

อาภารัตน์ อนุตธโต
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)

