สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 9/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
6. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
7. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
10. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
13. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
14. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
15. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
16. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
17. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์

แทนคุณมาลี

หาญสุโพธิพนั ธ์

แทนดร.สุษริ า

สุดกรยุทธิ ์

แทนคุณแคทรียา

ศรเกตุ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณอรรณพ
อารัญญิก
2. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุรกั ษ์กมลกุล
8. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
9. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
10. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
11. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
3. คุณนฤมล
ศรีวริ ยิ ะเลิศกุล
4. คุณคุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
5. คุณพรวิภา
วัฒนาเสรี
6. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
7. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บริษทั คาโอ คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั กรีนสวิลล์ จากัด
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ไม่ม ี

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนสิ งหาคม 2561 โดยดร.สุษิรา

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
สิ งหาคม
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 กันยายน 2561

หน่ วย:บาท
1มกราคม-31 สิ งหาคม 2561

39,300.00
290,400.00
0.00
0.00
329,700.00
32,000.00
171,890.00
1,497.00
1,915.49
1,084.28
2,393.00
7,172.61
(217,952.38)
111,747.62

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
3.2

งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนกันยายน 2561 โดยดร.สุษิรา

283,500.00
1,086,420.00
45,519.00
131,500.00
1,546,939.00
266,500.00
581,579.00
93,394.00
18,295.21
8,229.52
16,971.34
239,915.23
(1,224,884.30)
322,054.70
322,054.70

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
หน่ วย:บาท
1มกราคม-30 กันยายน 2561

กันยายน
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561

0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
32,000.00
30,951.87
3,590.00
166.00
1,053.86
2,910.00
52,522.22
(123,193.95)
(122,393.95)
-

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ

283,500.00
1,086,420.00
45,519.00
132,300.00
1,547,739.00
298,500.00
612,530.87
96,984.00
18,461.21
9,283.38
19,881.34
292,437.45
(1,348,078.25)
199,660.75
199,660.75
142,202.95

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
3.3

งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนตุลาคม 2561 โดยดร.สุษิรา
หน่ วย:บาท
1มกราคม-31ตุลาคม 2561

ตุลาคม
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

6,300.00
0.00
0.00
42,990.00
49,290.00
32,000.00
4,900.00
12,882.00
5,217.40
958.22
500.00
224,886.57
(281,344.19)
(232,054.19)
-

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ

289,800.00
1,086,420.00
45,519.00
175,290.00
1,597,029.00
330,500.00
617,430.87
109,866.00
23,678.61
10,241.60
20,381.34
517,324.02
(1,629,422.44)
(32,393.44)
(32,393.44)
142,202.95

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
3.4

งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนพฤศจิ กายน 2561 โดยดร.สุษิรา

พฤศจิกายน
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 ธันวาคม 2561

12,600.00
0.00
0.00
90,310.00
102,910.00
32,000.00
11,863.00
1,615.00
1,710.00
910.40
942.00
13,283.00
(62,323.40)
40,586.60
-

หน่ วย:บาท
1มกราคม-30 พฤศจิกายน 2561
302,400.00
1,086,420.00
45,519.00
265,600.00
1,699,939.00
362,500.00
629,293.87
111,481.00
25,388.61
11,152.00
21,323.34
530,607.02
(1,691,745.84)
8,193.16
8,193.16
142,202.95

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
3.5

แผนกาหนดการเตรียมการประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2561 โดยฝ่ ายเลขา
คุ ณ ศิว าพร ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า แผนก าหนดการเตรีย มการประชุ ม สามัญ
ประจาปี 2561 นัน้ ได้สรุปว่าทางสมาคมฯจะจัดประชุมสามัญประจาปี พร้อมกับกลุ่มเครื่องสาอาง
สภาอุตสาหกรรมฯ ซึง่ กาหนดการจัดงานคือ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเพชร โรงแรม
วินด์เซอร์ สวีสท์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยในงานได้เชิญผูแ้ ทนจากสานักเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การให้บริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง” อีก ทัง้ ยัง มีก ารบรรยายในหัว ข้อ “การชี้แ จงความคืบหน้ า ของกฎหมาย
เครือ่ งสาอางในประเทศไทย” จากฝ่ ายวิชาการ สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสาอางไทยด้วย นอกจากนี้ยงั จะ
มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสาอางไทยในวาระปี 2562-2564 และจะมี
กิจกรรมแสดงความขอบคุณ Mr. DAVID BIRTWISTLE/Mr. Xavier Couvignou และกรรมการ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย ชุดเดิม รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน กิจกรรมจับรางวัลสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน รวมถึงซักถามข้อสงสัย (Networking session)
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้ าการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก
เครื่องสาอางในยุค 4.0 โดยทีมวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าในการจัดสัมมนา เรือ่ ง แนว
ทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลากเครือ่ งสาอางในยุค 4.0 และให้ทางคุณสาโรจน์ คุณพรวิภา
คุณนฤมล (โอสถสภา) จะเป็ นแกนนาหลักในการเชิญ กสทช สืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์การระงับ
โฆษณาทีเ่ กิดขึน้ ในภาคอุตสาหกรรมเครือ่ งสาอางเมือ่ ไม่นานมานี้ ทัง้ นี้ในงานสัมมนาดังกล่าวจะมี
การเก็บค่าใช้จ่ายด้วย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.2

ความคืบหน้ าเรื่อง Alcohol gel โดยทีมวิ ชาการ
ฝ่ ายวิชาการได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าเรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือ
ทีม่ แี อลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย (alcohol based hand sanitizer) ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่ม ี
ความคืบหน้า แต่อยากให้ทางบริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเข้ามาชี้แจงประเด็น ต่างๆ โดยทางอย.
ได้เ ปิ ดให้มกี ารร่ว มแสดงความคิดเห็น ผ่ านทางเว็บไซด์และอีเ มล์ ซึ่งอยากให้กลุ่ มบริษัท ที่เ ป็ น
SMEs ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยคุณเกศมณีได้ให้ความเห็นว่าควรแบ่งผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
มือทีม่ แี อลกอฮอล์ผสมเป็ น 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทีม่ แี อลกอฮอล์ต่ ากว่า 70% ยัง
เป็ นเครื่องสาอางเหมือนเดิม และ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มแี อลกอฮอล์มากกว่า 70% เป็ น
เครือ่ งมือแพทย์ไป อีกทัง้ ผูบ้ ริโภคควรเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ว่าต้องการทาสิง่ ใด
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.3

สรุปยอดคงเหลือหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบ ถึง ยอดจาหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาหน่าย ได้จานวน 262 เล่ม ซึง่ นาไปจาหน่ายในงานต่างๆอาทิเช่น
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ
การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่ หลือ คือ 1238 เล่ม โดยจะนาหนังสือ
ACD ไปจาหน่ายในงานประชุมสามัญประจาปี ดว้ ย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
5.1

กาหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทย และสถานที่ โดย
ฝ่ ายเลขา
คุ ณ ศิว าพร ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า สืบ เนื่ อ งจากการย้า ยส านัก งานของสภา
อุตสาหกรรมในเดือนมกราคมนี้ ทาให้ทางกลุ่มฯและสมาคมฯ ไม่สามารถใช้พน้ื ทีใ่ นการประชุมของ
ทางสภาฯได้ จึงมีความจาเป็ นจะต้องหาสถานทีจ่ ดั ประชุมใหม่ ซึง่ ทางฝ่ ายเลขาได้ทาการหาสถานที่
แล้วทาการเปรียบเทียบราคาแล้ว ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ
โรงแรม
รำคำ coffee break รำคำ ครึ่งวัน 1B/1L รำคำ lunch
1 แกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน
650
1,100
700
2

ครำวน์ พลำซ่ ำ

3
4

ตะวันนำ สุรวงศ์
แมนดำริ น สำมย่ำน

5

บำงกอก ชฎำ

6
7

วินเซอร์
ดิ เอมเมอรัลด์
เดอะ คอนเนคชั ่น
@MRT ลำดพร้ำว

8
9

เซ็นจูรีปำร์ค

1,400
800
850

450
รอข้อมูลทางอีเมล์
ห้องไม่ว่าง

550

350

-

-

550

850

ควำมเห็นเพิ่ มเติ ม
ขนม 3 อย่าง/อาหารกลางวัน
buffet หรือ อาหารจีน

800
450
600

350

ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ ม

ค่าเช่า projector 6,000 บาท
ถ้าการันตี 50 คนขึน้ ไป ฟรี

ห้องค่อนข้างเล็ก ไม่เหลือทางเดิน
แต่จะอัพเกรดห้องให้ ถ้ามีห้องว่าง

ค่าเช่า projector 4,500 บาท
ถ้าจองแบบครึง่ วัน 1B/1L ฟรี

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ และมีมติเลือกโรงแรมวินเซอร์ในการจัดประชุมครัง้ หน้าวันที่ 20 กพ 2562
5.2

อัพเดต ฉลากอิ นโดนี เซีย โดยดร.ธนกร
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าทางหน่ ว ยงานของกระทรวงสาธารณะสุขของ
อินโดนีเซียประกาศออกมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ยา , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , อาหาร
เสริม , เครื่องสาอาง จะต้องใส่ QR Code บนฉลาก ซึ่งจุดประสงค์ของการใส่ QR Code คือ
สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นัน้ ได้รบั การจดแจ้งแล้ว และจะแสดงวันหมดอายุ โดยให้ระยะเวลาใน
การจดแจ้ง 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ 7 ธันวาคม 2562 โดยในประกาศได้ระบุถงึ ขนาดของ QR ทีใ่ ช้ดว้ ย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ

5.3

สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ขอเชิ ญร่ ว มบริ จ าคทุ น ทรัพ ย์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยพิ บตั ิ "พายุปาบึก" ที่ได้รบั ความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยฝ่ ายเลขา
มติทป่ี ระชุม - ไม่บริจาค

5.4

กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง พลอย
โรงแรมวิ นด์เซอร์ สวีสท์ สุขมุ วิ ท กรุงเทพฯ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย

