สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทยครัง้ ที่ 15/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
และ วิธ ี VDO Conference Microsoft TEAM
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
5. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
6. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
7. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธ์
8. ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. คุณเทพนิมติ
ทองจันทร์
11. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
12. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
13. คุณยลธิดา
พาณิชปรีชา
14. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
15. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
16. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
17. คุณภูสฏิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
18. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
19. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
20. คุณสมหมาย
เหลืองอร่าม
21. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
22. คุณสายใจ
พรหมเตเวส
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณจิตติ
อ้างสันติกุล
2. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
3. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
4. Mr.Peter
William
5. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
6. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณอนงค์นาฏ
ชุ่มชูศาสตร์
2. คุณภัทรวรรณ
มีสงู เนิน

สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณี แจ้งว่า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ ทาง วปอ. ได้เชิญให้ไปบรรยาย
เกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ในช่ วงที่มกี ารระบาดของโควิด
และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาอย่าไร
- เรือ่ งการจัด “งาน COSMOPROF” จะมีขน้ึ ในวันที่ 17-19 กันยายน 2563
- จะทาหนังสือขอบคุณ เรือ่ ง แอลกอฮอล์ ถึง ท่านบุณยเกียรติและบริษทั ไอแอลซี
- ดร.หนู จาก สวทช. ติดต่อเข้ามาเพื่อจะทา เว็ปบีน่า เกีย่ วกับสถานการณ์โควิด
ซึง่ คุณเกศมณีตดิ ภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ ดร.ปรีชากร ไปหารือแทน
- คุณเกศมณี แจ้งว่า ในวันนี้ทาง Lazada ติดต่อเข้ามาเพื่อขอนัดหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ความร่ ว มมือ กับ สมาคมฯ แต่ ข อเลื่อ นนั ด ออกไปก่ อ น จึง ขอความร่ ว มมือ จาก
คณะกรรมการให้ช่วยกันพิจารณาประเด็นทีจ่ ะหารือ เพราะเป็ นโอกาสเชิงรุกทีส่ มาชิก
สมาคมฯ สามารถทาได้
- คุณภูวดล แจ้งสอบถามว่า ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ Alcohol ฆ่าเชือ้ สามารถส่งออกได้หรือยัง
ทางคุณเกศมณี แจ้งว่า น่ าจะได้แล้ว เพราะมีคนทีม่ าจ้างทาพวก OEM ก็มบี ริษทั ทีท่ า
Alcohol เจลพวกนี้ส่งออกไปต่างประเทศได้
- คุ ณ มุก ดา แจ้ง เพิ่มเติมว่า ณ ตอนนี้ ถ้า ส่ งออกผลิต ภัณฑ์แอลกอฮอล์ จะติดอยู่ 2
กระทรวง คือกระทรวงพาณิชย์บอกว่าถ้าจะส่งออกส่งได้ แต่จะต้องไปขออนุ ญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนว่าอนุญาตส่งออกถึงจะส่งออกได้
- ดร.ปรีชากร ถ้าจะส่งออกต้องขออนุญาตส่งออกอยูแ่ ล้ว และ Alcohol ก็ผลิตง่ายมาก
และขอแจ้งเพิม่ เติม 2 เรือ่ ง เรือ่ งแรก คือ ถ้าดู Long Term เรือ่ งของการใช้ Sanitizer
มีแต่จะมากขึน้ ตลาดจะโตไปทางนี้ และเรือ่ งทีส่ อง คือ เรือ่ งการ Claim และช่องทาง
การ Claim

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 14/2562 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน เมษายน 2563

เมษายน
รายได้ ค่าบารุ งกลุ่มฯปี 2562
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 เมษายน
2563

4,500.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
27,000.00
0.00
1,895.00
1,091.50
1,023.50
219.00
23,020.80
(54,249.80)
(49,749.80)

314,100.00
0.00
0.00
0.00
314,100.00
121,466.67
0.00
9,300.00
6,361.73
3,296.50
1,584.00
85,126.61
(227,135.51)
86,964.49
86,964.49
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3.2 ความคืบหน้ า การเรียกเก็บค่าบารุงสมาชิ กสมาคมฯ ปี 2563 (โดยทีมเลขา)
- คุณมณีรตั น์ แจ้งว่า ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกจานวน 171 ราย
แจ้งชาระค่าสมาชิก เข้ามาแล้ว 93 ราย เป็ นจานวนเงิน 324,500 บาท, ขอยกเลิกการเป็ นสมาชิก
จานวน 2 ราย, แจ้งว่าเป็ นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จานวน 3 ราย และยังคงค้างชาระ จานวน 73 ราย
(มีรายชื่อตาม sheet สมาชิกค้างจ่าย)
มติ ที่ประชุม – ให้แสดงรายชื่อสมาชิกทีย่ งั ไม่จ่าย และต้องติดตามให้จา่ ยต่อไป
3.3 การจัดประชุมสามัญ ประจาปี 2562 สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสาอางไทย
การจัดประชุมสามัญ ประจาปี 2562 สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย จะต้องเลื่อนออกไป
ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ และทางทีมเลขาจะตรวจสอบถึงรายละเอียด ข้อกาหนดวัน เวลา
ในการจัดประชุมสามัญกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ ว่าสามารถเลื่อนได้ไปถึงเมื่อไรและจะแจ้งให้ทาง
คณะกรรมการทราบถึงความคืบหน้าอีกครัง้
มติ ที่ประชุม – รับทราบ
3.4 สมาชิ กสมัครใหม่ 1 บริ ษทั
(1) นายกนต์รพี โรจนศาสตรา (เลขทะเบียนการค้า : 0105555076460)
บริษทั ฟูคุโยะ เทคโนส จากัด
โทรศัพท์ : 033-006-060
โทรสาร : 033-006-059
Email : marketth@fukuyo.co.tth
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
มติ ที่ประชุม – อนุมตั ใิ ห้เป็ นสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 Update on ACC, ICCR & IAC Meeting
ดร. ปรีชากร แจ้งว่า
1. Update ACC ทีจ่ ะมีการประชุมทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ซึง่ จะจัดในวันที่ 8-11 กันยายน 2563 มีมติ
ให้จดั เป็ น VDO Conference สาหรับ HOD (Head of Delegate)
2. ได้มกี ารเสนอให้มกี ารจัดประชุม ACSB ทาง VIDEO Conference ซึง่ จะมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ประเทศละ3 ท่าน ซึง่ จะเป็ น ACSB Member เท่านัน้ และครัง้ ต่อไปประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพ
ครัง้ ที่ 33
3. งานประชุม ICCR จัดวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ ม แต่ถา้
สถานะการณ์โควิด 19 ไม่ดขี น้ึ ก็จะเปลีย่ นมาเป็ นการจัดโดย VIDEO Conference แทน
4. สาหรับงาน IAC จะจัดวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ต่อจากงานประชุม ICCR
= Global Cosmetic Cluster Seminar on Covid-19 วันที่ 24 เมษายน 2563 ทางสมาคม
ได้มสี ่วนไปร่วมบรรยายใน Topic เรือ่ ง Covid-19 Situation ในประเทศไทย
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- เรือ่ ง Lyral ได้มจี ดหมายมาจากบริษทั Vamane Fils เรือ่ ง Grace Period ซึง่ จะมีการ
หารือเรือ่ งนี้ในวันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2563 กับทาง อย. และจะกลับมา
- เรือ่ ง Packaging ทางการสิงคโปร์ได้มกี ารประกาศกฎระเบียบสาหรับผูป้ ระกอบการที่
จะต้องทาแผน How To Use, How to Reduce และ How to Recycle
มติ ที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป – วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1010
ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ และโดยวิธ ี VDO Conference Microsoft TEAM

