
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 9/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้อง GS1-3 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          
4.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
5.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 
6.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
7.  คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคุณมาล ี  หาญสุโพธพินัธ ์  
8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
9.  คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
10. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 
11. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
12. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
13. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 
14. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
15. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
16. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 
17. คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  
    
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
2.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
3.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 
4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ
7.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 
8.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
9.  ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 
10. คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
11. คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 
2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บรษิทั คาโอ คอนซเูมอรโ์ปรดกัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
3.  คุณนฤมล  ศรวีริยิะเลศิกุล บรษิทั กรนีสวลิล ์จ ากดั 
4.  คุณคุณสาโรจน์ อนิทพนัธุ ์ บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
5.  คุณพรวภิา   วฒันาเสร ี บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
6.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณเกศมณี เลศิกิจจา นายกสมาคมฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไมม่ ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 8/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 โดยดร.สษิุรา 
 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 

 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
3.2 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนกนัยายน 2561 โดยดร.สษิุรา 
 

สิงหาคม 1มกราคม-31 สิงหาคม 2561

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2561 39,300.00 283,500.00                                      

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมสมาคมฯ 290,400.00 1,086,420.00

เงินรับบริจาค 0.00 45,519.00

รายไดอ่ื้น 0.00 131,500.00

รวมรายรับ 329,700.00         1,546,939.00                                   

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00            266,500.00                                      

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 171,890.00 581,579.00

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 1,497.00              93,394.00                                         

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 1,915.49              18,295.21                                         

คา่ไฟฟ้า 1,084.28 8,229.52                                           

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 2,393.00 16,971.34

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 7,172.61              239,915.23                                      

รวมคา่ใช้จ่าย (217,952.38) (1,224,884.30)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย 111,747.62 322,054.70 

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 322,054.70 

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 

 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนัยายน 1มกราคม-30 กนัยายน 2561

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2561 0.00 283,500.00                                      

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมสมาคมฯ 0.00 1,086,420.00

เงินรับบริจาค 0.00 45,519.00

รายไดอ่ื้น 800.00 132,300.00

รวมรายรับ 800.00                 1,547,739.00                                   

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00            298,500.00                                      

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 30,951.87 612,530.87

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 3,590.00              96,984.00                                         

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 166.00                 18,461.21                                         

คา่ไฟฟ้า 1,053.86 9,283.38                                           

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 2,910.00 19,881.34

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 52,522.22            292,437.45                                      

รวมคา่ใช้จ่าย (123,193.95) (1,348,078.25)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (122,393.95) 199,660.75 

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 199,660.75 

-                        142,202.95                                      

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
3.3 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนตลุาคม 2561 โดยดร.สษิุรา 
 

 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 1มกราคม-31ตุลาคม 2561

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2561 6,300.00 289,800.00                                      

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมสมาคมฯ 0.00 1,086,420.00

เงินรับบริจาค 0.00 45,519.00

รายไดอ่ื้น 42,990.00 175,290.00

รวมรายรับ 49,290.00            1,597,029.00                                   

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00            330,500.00                                      

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 4,900.00 617,430.87

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 12,882.00            109,866.00                                      

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 5,217.40              23,678.61                                         

คา่ไฟฟ้า 958.22 10,241.60                                         

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 500.00 20,381.34

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 224,886.57         517,324.02                                      

รวมคา่ใช้จ่าย (281,344.19) (1,629,422.44)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (232,054.19) (32,393.44)

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 (32,393.44)

-                        142,202.95                                      

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
3.4 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยดร.สษิุรา 
 

 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
3.5 แผนก าหนดการเตรียมการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยฝ่ายเลขา 
 คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนก าหนดการเตรียมการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2561 นัน้ ได้สรุปว่าทางสมาคมฯจะจดัประชุมสามญัประจ าปีพรอ้มกบักลุ่มเครื่องส าอาง 
สภาอุตสาหกรรมฯ ซึง่ก าหนดการจดังานคอื วนัพุธที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ หอ้งเพชร โรงแรม
วนิด์เซอร ์สวสีท์ สุขุมวทิ 20 กรุงเทพฯ โดยในงานได้เชญิผูแ้ทนจากส านักเครื่องส าอางและวตัถุ
อนัตราย กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายในหวัข้อเรื่อง “การให้บรกิารตรวจวเิคราะห์
ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง”  อีกทัง้ยงัมีการบรรยายในหวัข้อ “การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมาย
เครือ่งส าอางในประเทศไทย” จากฝ่ายวชิาการ สมาคมผูผ้ลติเครื่องส าอางไทยดว้ย นอกจากนี้ยงัจะ
มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารสมาคมผูผ้ลติเครื่องส าอางไทยในวาระปี 2562-2564 และจะมี
กจิกรรมแสดงความขอบคุณ Mr. DAVID BIRTWISTLE/Mr. Xavier Couvignou และกรรมการ

พฤศจิกายน 1มกราคม-30 พฤศจิกายน 2561

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2561 12,600.00 302,400.00                                      

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมสมาคมฯ 0.00 1,086,420.00

เงินรับบริจาค 0.00 45,519.00

รายไดอ่ื้น 90,310.00 265,600.00

รวมรายรับ 102,910.00         1,699,939.00                                   

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00            362,500.00                                      

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 11,863.00 629,293.87

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 1,615.00              111,481.00                                      

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 1,710.00              25,388.61                                         

คา่ไฟฟ้า 910.40 11,152.00                                         

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 942.00 21,323.34

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 13,283.00            530,607.02                                      

รวมคา่ใช้จ่าย (62,323.40) (1,691,745.84)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย 40,586.60 8,193.16 

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 8,193.16 

-                        142,202.95                                      

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
สมาคมผู้ผลติเครื่องสาอางไทย ชุดเดมิ รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกนั กิจกรรมจบัรางวลัสาหรบั
ผูเ้ขา้รว่มงาน รวมถงึซกัถามขอ้สงสยั (Networking session)  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 ความคืบหน้าการจดัสมัมนา เร่ือง แนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก 

เครื่องส าอางในยคุ 4.0 โดยทีมวิชาการ 
คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึความคบืหน้าในการจดัสมัมนา เรือ่ง แนว

ทางการแกปั้ญหาการโฆษณาและฉลากเครือ่งส าอางในยคุ 4.0 และใหท้างคุณสาโรจน์ คุณพรวภิา  
คุณนฤมล (โอสถสภา) จะเป็นแกนน าหลกัในการเชญิ กสทช สบืเนื่องมาจาก เหตุการณ์การระงบั
โฆษณาทีเ่กดิขึน้ในภาคอุตสาหกรรมเครือ่งส าอางเมือ่ไมน่านมานี้ ทัง้นี้ในงานสมัมนาดงักล่าวจะมี
การเกบ็ค่าใชจ้่ายดว้ย  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.2 ความคืบหน้าเร่ือง Alcohol gel โดยทีมวิชาการ 
 ฝ่ายวชิาการไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึความคบืหน้าเรือ่ง ผลติภณัฑท์ าความสะอาดมอื
ทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามยั (alcohol based hand sanitizer)  ซึง่ขณะนี้ยงัไม่มี
ความคบืหน้า แต่อยากให้ทางบรษิทัทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเขา้มาชี้แจงประเดน็ต่างๆ โดยทางอย.
ได้เปิดให้มกีารร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์และอีเมล์ ซึ่งอยากให้กลุ่มบรษิัทที่เป็น 
SMEs รว่มแสดงความคดิเหน็ โดยคุณเกศมณีไดใ้หค้วามเหน็ว่าควรแบ่งผลติภณัฑท์ าความสะอาด
มอืทีม่แีอลกอฮอลผ์สมเป็น 2 ประเภทคอื ผลติภณัฑท์ าความสะอาดทีม่แีอลกอฮอลต์ ่ากว่า 70% ยงั
เป็นเครื่องส าอางเหมอืนเดมิและ ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดที่มแีอลกอฮอล์มากกว่า 70% เป็น
เครือ่งมอืแพทยไ์ป อกีทัง้ผูบ้รโิภคควรเลอืกใชใ้หต้รงวตัถุประสงคว์่าตอ้งการท าสิง่ใด 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.3 สรปุยอดคงเหลือหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 
 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบ ถงึ ยอดจ าหน่ายหนงัสอื ASEAN COSMETIC   
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จ าหน่าย ไดจ้ านวน 262 เล่ม ซึง่น าไปจ าหน่ายในงานต่างๆอาทเิช่น 
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ 

การ 
ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่หลอื คอื 1238 เล่ม โดยจะน าหนงัสอื  
ACD ไปจ าหน่ายในงานประชุมสามญัประจ าปีดว้ย 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทย และสถานท่ี โดย

ฝ่ายเลขา  
 คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่ องจากการย้ายส านักงานของสภา
อุตสาหกรรมในเดอืนมกราคมนี้ ท าใหท้างกลุ่มฯและสมาคมฯ ไม่สามารถใชพ้ืน้ทีใ่นการประชุมของ
ทางสภาฯได ้จงึมคีวามจ าเป็นจะตอ้งหาสถานทีจ่ดัประชุมใหม่ ซึง่ทางฝ่ายเลขาไดท้ าการหาสถานที่
แลว้ท าการเปรยีบเทยีบราคาแลว้ ดงัตารางดา้นล่างน้ี  

 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ และมมีตเิลอืกโรงแรมวนิเซอรใ์นการจดัประชุมครัง้หน้าวนัที ่20 กพ 2562 
 
5.2 อพัเดต ฉลากอินโดนีเซีย โดยดร.ธนกร  
 ดร.ธนกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าทางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณะสุขของ
อนิโดนีเซยีประกาศออกมาแล้วว่าผลติภณัฑต่์างๆไม่ว่าจะเป็น ยา , ผลติภณัฑส์ุขภาพ , อาหาร
เสรมิ , เครื่องส าอาง จะต้องใส่ QR Code บนฉลาก ซึ่งจุดประสงค์ของการใส่ QR Code คอื 
สามารถระบุไดว้่าผลติภณัฑน์ัน้ไดร้บัการจดแจง้แลว้ และจะแสดงวนัหมดอายุ โดยให้ระยะเวลาใน
การจดแจง้ 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 7 ธนัวาคม 2562 โดยในประกาศไดร้ะบุถงึขนาดของ QR ทีใ่ชด้ว้ย  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ  
 
5.3 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เ พ่ือช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติั "พายปุาบึก"  ท่ีได้รบัความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยฝ่ายเลขา 
มตทิีป่ระชุม - ไมบ่รจิาค 
 
5.4 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ณ ห้อง พลอย  
 โรงแรมวินดเ์ซอร ์สวีสท ์สขุมุวิท กรงุเทพฯ 
 
 

ล ำดบั โรงแรม รำคำ coffee break รำคำ คร่ึงวนั 1B/1L รำคำ lunch ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม ควำมเหน็เพ่ิมเติม

1 แกรนด ์เมอเคียว ฟอรจ์ูน 650 1,100 700

2 ครำวน์ พลำซ่ำ
800 1,400

ขนม 3 อย่าง/อาหารกลางวนั 

buffet หรอื อาหารจนี

3 ตะวนันำ สรุวงศ์ 450 800

4 แมนดำริน สำมย่ำน 600 850

5 บำงกอก ชฎำ
450 550 350

ค่าเช่า projector 6,000 บาท 

ถา้การนัต ี50 คนขึน้ไป ฟรี

6 วินเซอร์ รอขอ้มลูทางอเีมล์

7 ดิเอมเมอรลัด์ ห้องไมว่่าง - -

8
เดอะ คอนเนคชัน่        

 @MRT ลำดพร้ำว 350 - -

ห้องค่อนขา้งเลก็ ไมเ่หลอืทางเดนิ 

แต่จะอพัเกรดห้องให้ ถา้มหี้องว่าง

9 เซ็นจูรีปำรค์
550 850

ค่าเช่า projector 4,500 บาท 

ถา้จองแบบครึง่วนั 1B/1L ฟรี



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
  
 


