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บนัทึกการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเครื่องสาํอางไทยครัง้ท่ี 9/2564 
วนัองัคารท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชมุ 1012 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ และผา่นระบบ VDO Conference Microsoft Team 
 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ ณ ห้องประชมุ 1012 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ   
1. คุณเกศมณี  เลิศกิจจา 
2. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 
3. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 
4. คุณชนะชยั วรรณประเสริฐ 
5. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ 
6. คุณศิวาพร เฟ่ืองฟูสิน 
7. คุณมาลี หาญสุโพธิพนัธ์ 
8. คุณสายใจ พรหมเดเวช 
9. คุณนาคาญ์ ทวิชาวฒัน์ 
10. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 
11. คุณจิตตพนัธ์ หงส์สิริ 
12. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวลัย์ 
13. คุณชนิดา อยู่เชือ้ 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ ผา่นระบบ VDO Conference MS Team   
1. คุณพศิาล จนัทฤทธิรัศมี 
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพญ็ 
3. คุณภวูดล อ้างสันติกุล 
4. คุณรักษณาวลี กังวาลวฒันศิริ 
5. คุณพรรษชล ลิมธงชยั 
รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชมุ  
1. คุณมุกดา โจวตระกูล 
2. คุณภสิูฏฐ์ ศรีโรจนภญิโญ 
3. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 
4. คุณวชัราพร ผาวิจิตราสกุล 
5. คุณนีรนารถ จิณะไชย 
6. คุณจีรพนัธ์ ม่วงเจริญ 
7. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 
8. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 
 
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
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1. นางสาวโสภา พมิพสิ์ริพานิช บริษทั เอสซแีอล อินโนเวชัน่ จํากัด 
2. คุณหอมหวล ทพิย์รอด  บริษทั ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 
3. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. คุณเทพนิมิต ทองจนัทร์  สมาชกิ TCMA 
 
เปิดประชมุเวลา 13:00 น. 
 
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
วาระท่ี 1: ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานแจ้งให้ทุกท่านทราบเก่ียวกับความร่วมมือของประเทศไทยต่อการเจรจาเข้าสู่ CPTPP ว่ามี
การดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
วาระท่ี 2: รบัรองรายงานการประชมุ 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที ่8/2564 วนัอังคารที ่11 มกราคม พ.ศ. 
2565  
 มติท่ีประชมุ      รับรองรายงานการประชุม 

 
วาระท่ี 3: เรือ่งสืบเน่ือง 
 
3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเกบ็คาํบาํรงุสมาชิกสมาคมฯ ปี 2565 (โดยคณุมกุดาและทีมเลขา)  
  เน่ืองจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานแทนว่าในขณะน้ี
ทางสมาคมฯ ได้นําส่งใบเรียกเก็บค่าบํารุงสมาชกิสมาคมฯ ปี 2565 ไปให้กับสมาชกิทุกท่านเป็นทีเ่รียบร้อย
แล้ว และในขณะน้ีได้รับค่าบํารุงสมาชกิแล้วบางส่วนซึง่รายละเอียดคุณมุกดาจะเข้ามารายงานรายละเอียดอีก
ครัง้ในการประชุมครัง้หน้า ส่วนกรณีใบเสร็จชําระเงนินัน้จะมีการทะยอยนําส่งต่อไป ซึง่ในการน้ีฝ่ายเลขาต้อง
ขออภยัในความล่าช้าเน่ืองจากเจ้าหน้าทีส่มาคมยงัอยู่ในช่วงกักตัวภายในโรงพยาบาลเน่ืองจากโรคระบาดโค
วิด-19 
 มติท่ีประชมุ รับทราบและใหคุ้ณมุกดามารายงานความคืบหน้าในการประชุมครัง้หน้า 
 
3.2 ความคืบหน้าการจดัทาํแผนการสมัมนาประจาํปี 2565 (โดยคณุนาคาญ)์ 
 เน่ืองจากคุณนาคาญ์ติดประชุมด่วนจึงยงัไม่มีการรายงานในเร่ืองดังกล่าว อย่างไรก็ดีประธานแจ้งให้
กรรมการทุกท่านทราบว่าหากมีหวัข้อใดทีต้่องการจดัสัมมนาให้แจ้งมาได้ทีคุ่ณนาคาญ์หรือฝ่ายเลขาได้  
 มติท่ีประชมุ รับทราบ และให้คุณนาคาญ์มารายงานถงึแผนการสัมมนาในการประชุมครัง้ถดัไป 
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3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาเรื่องสารสาํคญัใน
เครื่องสาํอาง (โดยฝ่ายเลขา) 

ฝ่ายเลขาแจ้งว่าทางสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสําอางไทย ร่วมกับกลุ่มเคร่ืองสําอาง สภาอุตสาหกรรม ได้ส่ง
จดหมายเก่ียวกับประเด็นปัญหาเร่ืองสารสําคัญในเคร่ืองสําอางไปถงึเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้วเม่ือเดือนธันวาคมทีผ่่านมา ประธานแจ้งว่าจะโทรสอบถามความคืบหน้ากับท่านเลขาอีก
ครัง้หน่ึง 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
3.4 ACA workshop on concern of cosmetic notification in Laos/Myanmar (โดยฝ่ายวิชาการ) 

ดร.ธนกร รายงานต่อทีป่ระชุมว่าได้มีการกําหนดวนั workshop ของทัง้สองประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย
แล้ว โดย workshop ของประเทศพม่าจะจดัในวนัที ่14 มีนาคม 2565 และ ของประเทศลาวจะจดัในวนัที ่17 
มีนาคม 2565 ซึง่ฝ่ายเลขาได้ประชาสัมพนัธ์การประชุมและลิงค์การลงทะเบียนแก่สมาชกิสมาคมผู้ผลิต
เคร่ืองสําอางไทยผ่านทางอีเมลล์เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) ซึง่ในงานน้ีจะมี
กรรมการวิชาการของสมาคมเป็นผู้บรรยายด้วย โดยการประชุมน้ีมีวตัถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจทีต่รงกัน
ของภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับการจดแจ้งในประเทศพม่าและลาว 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการมารายงานผลการประชุมในการประชุมครัง้
ถดัไป 
 
วาระท่ี 4: เรือ่งเพ่ือพิจารณา 
 
4.1 รบัรองสมาชิกใหม่ (โดย คณุมกุดา) 
 คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในทีป่ระชุมว่า บจก. ดาว เคมิคอล มาสมัครเป็นสมาชกิสมาคม
เพิม่เติม ซึง่ทางบริษทัฯ ได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการรับรองการเป็น
สมาชกิ 
 มติท่ีประชมุ รับรอง บจก. ดาว เคมิคอล เป็นสมาชกิใหม่ของสมาคมฯ 
 
4.2 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนธนัวาคม 2564 (โดย พรรษชล) 
 คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี  
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 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
  
4.3 กาํหนดการประชมุสามญัประจาํปีของสมาคมผูผ้ลิตเครื่องสาํอางไทย (โดย ฝ่ายเลขา) 
 ฝ่ายเลขาฯ ขอให้กรรมการทุกท่านพจิารณากําหนดวนัประชุมสามัญประจําปีของสมาคมผู้ผลิต
เคร่ืองสําอางไทย หวัข้อการสัมมนาทีจ่ะจดัร่วมกับการประชุมสามัญประจําปีแก่สมาชกิสมาคม ลักษณะการ
จดังาน (Offline หรือ Online) รวมทัง้ราคาค่าลงทะเบียนในงานสัมมนาน้ี  
 มติท่ีประชมุ เหน็ควรให้จดัการสัมมนาในวนัที ่26 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 โดยให้จดัเป็น
แบบออนไลน์แก่สมาชกิและให้ทมีงานอยู่ onsite โดยหวัข้อการสัมมนาควรมีเร่ือง digital marketing 
(บรรยายโดยคุณโสภา บริษทั SCL) และอีกหน่ึงหวัข้อแล้วแต่กรรมการจดังานจะเหน็ควร ทัง้น้ีค่าลงทะเบียน
กําหนดให้สมาชกิจ่ายในราคา 1,500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชกิจ่ายในราคา 2,000 บาท และมอบหมายให้
ทมีงานจดัการในรายละเอียดต่อไป 

Dec-64 1มกราคม-31 ธนัวาคม  2564

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2564 0.00 523,700.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 7,000.00                                         

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 30,000.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอ่ื้น 0.00 0.00

รวมรายรับ 30,000.00              530,700.00                                    

ค่าใชจ่้าย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 12,000.00              186,800.00                                    

ค่าใชจ่้ายงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 376.00                    3,034.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 275.50                    15,092.41                                      

ค่าไฟฟ้า 420.32                    3,615.25                                         

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ -                          280.00                                            

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          30,250.00                                      

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          30,250.00                                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 50,847.11              176,840.89                                    

รวมค่าใชจ่้าย 63,918.93 446,162.55 
รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ่้าย (33,918.93) 84,537.45 
ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 84,537.45 

-                          142,202.95                                    

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ่้าย

ประจาํเดือน ธนัวาคม 2564
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วาระท่ี 5: เรื่องเพ่ือทราบ 
 
5.1 สิทธิพิเศษกรมธรรมป์ระกนัการส่งออก EXIM for Small Biz (โดย คณุจิตตพนัธ)์ 
 คุณจิตตพนัธ์รายงานแก่ทีป่ระชุมว่าทาง EXIM Bank  ติดต่อทางสมาคมฯ เข้ามาเพือ่ต้องการขอ
ประชาสัมพนัธ์สิทธิพเิศษเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันการส่งออกกรณีบริษทัขนาดเล็ก ขอให้กรรมการพจิารณา
ว่าทาง Exim Bank จะเข้ามาประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองดังกล่าวได้หรือไม่ 
 มติท่ีประชุม เน่ืองจากวาระการประชุมของสมาคมมีค่อนข้างมากจึงไม่สามารถให้เข้ามา
ประชาสัมพนัธ์ได้แต่ทาง Exim Bank สามารถส่งโบรชวัร์ประชาสัมพนัธ์พร้อมรายละเอียดมายงัสมาคมได้
แล้วสมาคมจะส่งต่อไปให้สมาชกิอีกท ี
 
5.2  ประชุมรบัฟัง - แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือกาํหนดโครงสร้างราคาซ้ือขายกญัชง ครัง้ท่ี 
1/2565  (โดยดร.จิรพนัธ)์  
          เน่ืองจากดร. จิรพนัธ์ติดธุระจึงขอยกวาระน้ีไปประชุมในการประชุมครัง้หน้า 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
5.3 ประชมุหารือร่วมภาครฐั-เอกชน เรื่อง refill station วนัท่ี 18 มกราคม 2565 (โดยดร.ธนกร)  
 ดร.ธนกร ได้สรุปการหารือร่วมภาครัฐ-เอกชน เร่ือง refill station ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3  
ทัง้น้ีดร.ธนกรได้แจ้งทีป่ระชุมว่าการประชุมดังกล่าวยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และทางอย. แจ้งให้ทราบว่าจะจดัการ
ประชุมเพื่อหารือร่วมกับภาคเอกชนอีกครัง้หน่ึงซึง่ยงัไม่มีการกําหนดวนัทีช่ดัเจน อย่างไรก็ดีฝ่ายวิชาการจะ
ติดตามเร่ืองดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
5.4 UN treaty on plastic Pollution (โดย ดร.ปรีชากร) 
 ดร.ปรีชากร ได้ทํานําเสนอหวัข้อ UN Treaty on Plastic Pollution ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 
นอกจากน้ียงัเสนอให้สมาคมทํางานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆในประเด็นน้ี โดยคุณพรรษชลก็ให้
ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าปัจจุบนัน้ีมีการต่ืนตัวในเร่ืองการทํา recycle packaging เป็นอย่างมาก และจะคอย
ติดตามความเคล่ือนไหวเพือ่มารายงานให้ทีป่ระชุมทราบเพิม่เติมต่อไป 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
5.5 การประชมุอนุภาคประชาชน ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์(โดยคณุมกุดา) 
 เน่ืองจากคุณมุกดาติดธุระจึงขอยกวาระน้ีไปประชุมในการประชุมครัง้หน้า 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
5.6 การดาํเนินงานต่างๆภายในสมาคม (โดย คณุกญัญาณัฐ) 



            สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสําอางไทย 
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 เน่ืองจากคุณกัญญาณัฐลาป่วยจึงขอยกวาระน้ีไปประชุมในการประชุมครัง้หน้า 
 มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
วาระท่ี 6: เรื่องอ่ืน ๆ   
 
6.1 กาํหนดการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเครื่องสาํอางไทย ครัง้ท่ี 10/2564   
 เน่ืองจากการประชุมครัง้น้ีใกล้เคียงกับกําหนดการประชุมครัง้หน้าซึ่งกําหนดไว้ในวนัที่ 8 มีนาคม 
2565 และกําหนดการประชุมเดือนพฤษภาคมในวนัที่ 10 ก็ตรงกับการประชุม ACSB จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเปล่ียนวนัประชุม  
 มติท่ีประชมุ เหน็ด้วยกับการเปล่ียนวนัประชุม โดยมีมติดังน้ี 
 เล่ือนการประชุมจากวนัที ่8 มีนาคม 2565 เป็นวนัที ่5 เมษายน 2565 
 ยกเลิกการประชุมวนัที ่12 เมษายน 2565 
 เล่ือนการประชุมจากวนัที ่10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัที ่19 พฤษภาคม 2565 
 
 


