
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทยครัง้ที ่15/2562 

วนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ หอ้งประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ  
และ วธิ ีVDO Conference Microsoft TEAM 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา 
2.  ดร.ปรชีากร  สุวรรณเพญ็ 
3.  คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 
4.  คุณนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 
5.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
6.  คุณภวูดล   อา้งสนัตกุิล 
7.  ดร.สุษริา  สุดกรยทุธ ์
8.  ภญ.ดร.นีรนารถ จณิะไชย 
9.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 
10.  คุณเทพนิมติ ทองจนัทร ์
11.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้             
12.  คุณมณรีตัน์ สุขจติร                       
13.  คุณยลธดิา  พาณชิปรชีา                 
14.  คณุณฏัฐช์ร ปณุมนสัโภควชิญ ์          
15.  คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ 
16.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ                     
17.  คุณภสูฏิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ              
18.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์   
19.  คุณวชัราพร ผาวจิติราสกุล          
20.  คุณสมหมาย เหลอืงอรา่ม 
21.  คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
22. คุณสายใจ  พรหมเตเวส          
        
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณจติต ิ อา้งสนัตกุิล 
2.  คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์
3.  คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์
4.  Mr.Peter  William 
5.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
6.  คุณนิพนธ ์ เผ่านิ่มมงคล 
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สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณอนงคน์าฏ ชุ่มชศูาสตร ์                สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
2.  คุณภทัรวรรณ มสีงูเนิน                     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมรีะเบยีบวาระการ
ประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- คุณเกศมณี แจง้ว่า ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2563 นี้ ทาง วปอ. ไดเ้ชญิใหไ้ปบรรยาย
เกี่ยวกบัสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ในช่วงที่มกีารระบาดของโควดิ 
และหลงัจากนี้จะมกีารพฒันาอยา่ไร   

- เรือ่งการจดั “งาน COSMOPROF” จะมขีึน้ในวนัที ่17-19 กนัยายน 2563  
- จะท าหนงัสอืขอบคุณ เรือ่ง แอลกอฮอล ์ถงึ ท่านบุณยเกยีรตแิละบรษิทั ไอแอลซ ี 
- ดร.หนู จาก สวทช. ตดิต่อเขา้มาเพื่อจะท า เวป็บน่ีา เกีย่วกบัสถานการณ์โควดิ  

ซึง่คุณเกศมณตีดิภารกจิ จงึไดม้อบหมายให ้ดร.ปรชีากร ไปหารอืแทน   
- คณุเกศมณ ีแจง้ว่า ในวนัน้ีทาง Lazada ตดิต่อเขา้มาเพื่อขอนัดหารอืเกี่ยวกบัแนวทาง

ความร่วมมือกับสมาคมฯ แต่ขอเลื่อนนัดออกไปก่อน จึงขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการใหช้่วยกนัพจิารณาประเดน็ทีจ่ะหารอื เพราะเป็นโอกาสเชงิรุกทีส่มาชกิ
สมาคมฯ สามารถท าได ้ 

- คุณภวูดล แจง้สอบถามว่า ตอนนี้ผลติภณัฑ ์Alcohol ฆ่าเชือ้สามารถส่งออกไดห้รอืยงั 
ทางคุณเกศมณ ีแจง้ว่า น่าจะไดแ้ลว้ เพราะมคีนทีม่าจา้งท าพวก OEM กม็บีรษิทัทีท่ า
Alcohol เจลพวกนี้ส่งออกไปต่างประเทศได ้

- คุณมุกดา แจ้งเพิ่มเติมว่า ณ ตอนนี้ ถ้าส่งออกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ จะติดอยู่ 2 
กระทรวง คอืกระทรวงพาณิชยบ์อกว่าถ้าจะส่งออกส่งได ้แต่จะต้องไปขออนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนว่าอนุญาตส่งออกถงึจะส่งออกได ้

- ดร.ปรชีากร ถา้จะส่งออกตอ้งขออนุญาตส่งออกอยูแ่ลว้ และ Alcohol กผ็ลติงา่ยมาก 
และขอแจง้เพิม่เตมิ 2 เรือ่ง เรือ่งแรก คอื ถา้ด ูLong Term เรือ่งของการใช ้Sanitizer 
มแีต่จะมากขึน้ ตลาดจะโตไปทางนี้ และเรือ่งทีส่อง คอื เรือ่งการ Claim  และช่องทาง
การ Claim 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที ่14/2562 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2563  
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือน เมษายน 2563 

        

    

หน่วย:บาท 
  

    

เมษายน 
 

1มกราคม-30 เมษายน 
2563 

  

         

 

รายได ้ ค่าบ ารุงกลุ่มฯปี2562 
 

4,500.00  
 

                 314,100.00  
  

  

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 
 

0.00  
 

0.00  
  

  

เงินรับบริจาค 
 

0.00  
 

0.00  
  

  

รายไดอ่ื้น 
 

0.00  
 

0.00  
  

  

รวมรายรับ 
 

               4,500.00  
 

                 314,100.00  
  

 

ค่าใชจ่้าย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 
 

             27,000.00  
 

                 121,466.67  
  

  

ค่าใชจ่้ายงานกิจกรรมกลุ่ม 
 

0.00  
 

0.00  
  

  

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 

               1,895.00  
 

                     9,300.00  
  

  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย ์
 

               1,091.50  
 

                     6,361.73  
  

  

ค่าไฟฟ้า 
 

1,023.50  
 

                     3,296.50  
  

  

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
 

219.00  
 

1,584.00  
  

  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 

             23,020.80  
 

                   85,126.61  
  

  

รวมค่าใชจ่้าย 
 

(54,249.80) 
 

(227,135.51) 
  

  

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ่้าย 
 

(49,749.80) 
 

86,964.49  
  

  

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563   
 

86,964.49  
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3.2 ความคืบหน้า การเรียกเกบ็ค่าบ ารงุสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 (โดยทีมเลขา) 

- คุณมณรีตัน์ แจง้ว่า ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 มสีมาชกิจ านวน 171 ราย  
แจง้ช าระค่าสมาชกิ เขา้มาแลว้ 93 ราย เป็นจ านวนเงนิ 324,500 บาท, ขอยกเลกิการเป็นสมาชกิ 
จ านวน 2 ราย, แจง้ว่าเป็นสมาชกิยงัไมค่รบ 10 ปี จ านวน 3 ราย และยงัคงคา้งช าระ จ านวน 73 ราย 
(มรีายชื่อตาม sheet สมาชกิคา้งจ่าย) 
มติท่ีประชุม – ใหแ้สดงรายชื่อสมาชกิทีย่งัไมจ่่าย และตอ้งตดิตามใหจ้า่ยต่อไป 
 
3.3 การจดัประชุมสามญั ประจ าปี 2562 สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย 
 การจดัประชุมสามญั ประจ าปี 2562 สมาคมผู้ผลติเครื่องส าอางไทย จะต้องเลื่อนออกไป
ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะปกต ิและทางทมีเลขาจะตรวจสอบถงึรายละเอยีด ขอ้ก าหนดวนั เวลา 
ในการจดัประชุมสามญักบัทางกรมพฒันาธุรกจิ ว่าสามารถเลื่อนไดไ้ปถงึเมื่อไรและจะแจง้ให้ทาง
คณะกรรมการทราบถงึความคบืหน้าอกีครัง้ 
มติท่ีประชุม – รบัทราบ 
 
3.4 สมาชิกสมคัรใหม่ 1 บริษทั 
 (1) นายกนตร์พ ีโรจนศาสตรา (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105555076460) 
 บรษิทั ฟูคุโยะ เทคโนส จ ากดั 
 โทรศพัท ์: 033-006-060 โทรสาร : 033-006-059  
 Email : marketth@fukuyo.co.tth 
 ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 
มติท่ีประชุม – อนุมตัใิหเ้ป็นสมาชกิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 Update on ACC, ICCR & IAC Meeting 
 -   ดร. ปรชีากร แจง้ว่า  
1. Update ACC ทีจ่ะมกีารประชุมทีป่ระเทศสงิคโปร ์ซึง่จะจดัในวนัที ่8-11 กนัยายน 2563 มมีติ
ใหจ้ดัเป็น VDO Conference ส าหรบั HOD (Head of Delegate)  
2. ไดม้กีารเสนอใหม้กีารจดัประชุม ACSB ทาง VIDEO Conference ซึง่จะมผีูเ้ขา้ร่วมประชุม
ประเทศละ3 ท่าน ซึง่จะเป็น ACSB Member เท่านัน้ และครัง้ต่อไปประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ
ครัง้ที ่33  
3. งานประชุม ICCR จดัวนัที ่7-9 ธนัวาคม 2563 ณ กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม แต่ถา้
สถานะการณ์โควดิ 19 ไมด่ขีึน้กจ็ะเปลีย่นมาเป็นการจดัโดย VIDEO Conference แทน 
4. ส าหรบังาน IAC จะจดัวนัที ่10 ธนัวาคม 2563 ต่อจากงานประชุม ICCR   

= Global Cosmetic Cluster Seminar on Covid-19 วนัที ่24 เมษายน 2563 ทางสมาคม
ไดม้สี่วนไปรว่มบรรยายใน Topic เรือ่ง Covid-19 Situation ในประเทศไทย  
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- เรือ่ง Lyral ไดม้จีดหมายมาจากบรษิทั Vamane Fils เรือ่ง Grace Period ซึง่จะมกีาร

หารอืเรือ่งนี้ในวนัศุกรท์ี ่22 พฤษภาคม 2563 กบัทาง อย. และจะกลบัมา 
- เรือ่ง Packaging ทางการสงิคโปรไ์ดม้กีารประกาศกฎระเบยีบส าหรบัผูป้ระกอบการที่

จะตอ้งท าแผน How To Use, How to Reduce และ How to Recycle 
มติท่ีประชุม – รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพฤหสับดทีี ่11 มถุินายน 2563 ณ หอ้งประชุม 1010 
ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลกรงุเทพ และโดยวธิ ีVDO Conference Microsoft TEAM 


