
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 7/2560 

วนัศกุรท่ี์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

4.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

5.  คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

6.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ 

7.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

9.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

10. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

11. คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

12. คณุวรนุช  เตมิตระกูล  แทนคุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

13. คุณเรวด ี  จนัทรพ์ฤกษ์  แทนคณุนีรนารถ จณิะไชย 

14. คุณสมบตั ิ           วนาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ี  หาญสโุพธพินัธ ์  

15. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 

 

1.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

3.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

4.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

5.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

6.  คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

7.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.ธนกร             เวยีงศรพีนาวลัย ์

11. ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

12. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2.  คุณวภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจง้ให้ทราบถงึ การจดังาน Connect With China’s 

Beauty Market ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ นัน้ เป็นการแนะนํา

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนเทรนดเ์ครือ่งสาํอางในประเทศจนี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 6/2560 วนัวนัพฤหสับดีท่ี 

12 ตลุาคม พ.ศ. 2560   

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม

 

    รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1.) คุณสุพฒัน์ ฮาวส ์

บจก. ยคูายคูา  

เลขที ่138 ซอยราชพฤกษ ์24 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ  

โทร : 02-433-8782 อเีมล ์: eucaeuca11@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ,ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

2.) คุณหง ควิ 

บจก.ซเีวนน่า 

เลขที ่52/594 เมอืงทองธานี ซอย13 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกรด็ กทม. 

โทร : 029610490 อเีมล ์: sivannacolors@sivanna.com 

ธุรกจิหลกั : ผูจ้ดัจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.) คณุการนัชติา ทพิาศริพิทัร ์

บจก.เฮริบ์มี ่

เลขที ่2/224 รามอนิทรา 3 แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม.  

โทร : 0619879939 อเีมล ์: Herbmycream@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูจ้ดัจาํหน่ายและผลติเครือ่งสาํอาง 

มตทิีป่ระชุม

 

  -  ขอเอกสารเพิม่เตมิทัง้ 1 บรษิทั คอื บจก.เฮริบ์มี ่และใหนํ้าเลขทะเบยีนการคา้ไป

เชค็สถานะบรษิทัก่อนรบัรองการเป็นสมาชกิ 

3.2 พิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมของสมาชิก 5 บริษทัท่ีสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ใหม่ 

เม่ือการประชมุคณะกรรมการสมาคมครัง้ท่ีแล้ว  

คณุมกุดาแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ จะนําเลขทะเบยีนการคา้ของบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิใหม่ไป

เชค็สถานะยนืยนัตวัตนของบรษิทัก่อนทีจ่ะรบัรองการเป็นสมาชกิของสมาคมฯ  

มตทิีป่ระชุม

ก่อนรบัรองการเป็นสมาชกิ 

  -  รบัรองรายงานการประชุม และใหนํ้าเลขทะเบยีนการคา้ไปเชค็สถานะบรษิทั 

 

3.3 เข้าสวสัดีปีใหม่ ตามหน่วยงานต่างๆ 

 คณุวมิลศริ ิแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 2561 เสนอใหส้มาคมฯ 

ตดิต่อขอเขา้พบหน่วยงานต่างๆ ตามรายชื่อหน่วยงานเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา โดยขอใหท้ีป่ระชุม

พิจารณาฯ ระหว่างการจดัซื้อกระเช้าสําเร็จรูป หรือขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากบรษิัท

สมาชกิแลว้นํามาจดักระเชา้เอง ซึง่คาดวา่จะตอ้งใชจ้าํนวนกระเชา้ประมาณ 20 – 50 อนั 

มตทิีป่ระชุม

  

  -  มอบหมาย ฝ่ายเลขาฯ จดัทาํหนงัสอืขอความอนุเคราะหผ์ลติภณัฑจ์ากสมาชกิของ

  สมาคมฯ เพื่อนําไปจดัเป็นกระเชา้สวสัดปีีใหม่ตามหน่วยงานต่างๆ และสอบถาม

  ราคากระเชา้เปล่า ทัง้ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ ดว้ย 

3.4 การเข้าเป็นคณะทาํงานร่วมระหว่าง อย. และ ชมรมตรวจพิจารณาโฆษณาทางวิทย ุ

และโทรทศัน์ 

 คุณวมิลศริ ิไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สมาคมฯ เขา้ร่วมเป็นคณะทํางานร่วมระหว่าง 

อย. และชมรมตรวจพจิารณาโฆษณาทางวทิยแุละโทรทศัน์ โดยมคีวามรว่มมอืดงัต่อไปน้ี  

 1. ศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีน อย. จะอนุญาตให้ชมรมฯ สามารถขอดูข้อมูลเรื่องการอนุญาต

 โฆษณาต่างๆ ได ้ 

 2. ขอความรว่มมอืชมรมฯ ในการจดัอบรมหลกัเกณฑก์ารโฆษณา  

 3. ขอความร่วมมอืเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลตนเองของชมรมฯ และสมาชกิของสมาคมฯ ใน

 การตกัเตอืนผูป้ระกอบการทีก่ระทาํผดิ  

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 

 

 

mailto:Herbmycream@gmail.com�


สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.5 การจดัประชมุสมัมนาและการจดัทาํวารสารสมาคมฯ โดยฝ่ายจดัหารายได้ 

 คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ สถานะการชําระเงนิค่าโฆษณาวารสารสมาคมฯ

เล่มล่าสุดนัน้ มบีรษิทัทีช่ําระเงนิแลว้ 3 บรษิทั สําหรบัการจดัทําวารสารของสมาคมฯในปี 2561 

นัน้จะทาํออกมาทัง้หมด 3 ฉบบั โดยจะแบ่งเป็นช่วงเดอืนมนีาคมจะแจกในงาน Asian Beauty , ใน

เดอืนมถุินายน จะแจกในงาน Beyond Beauty และในช่วงเดอืนตุลาคม จะแจกในงาน Incosmetic

และงาน Cosmex  

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัรองรายงานการประชุม 

3.6 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

    รบัรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

กรกฏาคม 1มกราคม-31 กรกฏาคม 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 41,100.00 285,600.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 41,100.00            478,200.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            179,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 227,159.19

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,770.00              25,550.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,705.00              15,379.02                            

ค่าไฟฟ้า 2,271.25 6,079.50                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 586.00 7,798.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 6,420.00              280,936.87                         

รวมค่าใช้จ่าย (46,752.25) (741,902.58)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (5,652.25) (263,702.58)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กรกฎาคม 2560 (263,702.58)

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.7 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัรองรายงานการประชุม 

3.8 ปิดบญัชี ธนาคารสาํหรบัรายรบั-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association 

 ดร.สุษริา  สุดกรยทุธิ ์ เหรญัญกิสมาคม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่จะขอปิดบญัชธีนาคาร

สาํหรบัรายรบั-รายจา่ยของ ASEAN Cosmetic Association และจะนําเงนิทีเ่หลอืฝากเขา้บญัชขีอง

สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

มตทิีป่ระชุม

 

    รบัทราบและใหท้าํการปิดบญัชธีนาคารได ้

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 1มกราคม-31 สิงหาคม 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 22,200.00 307,800.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 22,200.00            500,400.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 30,000.00            209,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 5,298.50 232,457.69

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,230.00              27,780.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 204.00                 15,583.02                            

ค่าไฟฟ้า 775.00 6,854.50                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 947.00 8,745.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 19,227.50            300,164.37                         

รวมค่าใช้จ่าย (58,682.00) (800,584.58)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (36,482.00) (300,184.58)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กันยายน 2560 (300,184.58)

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4.1 สรปุการเตรียมการประชมุ 27th ACC/ACSB (Pre-session) ท่ีกลุ่มเคร่ืองสาํอาง  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 โดยกลุ่มวิชาการ 

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ขณะน้ีทางทมีวชิาการไดท้าํงานรว่มกบัทาง

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)และไดเ้ตรยีมขอ้มลูสาํหรบัการนําเสนอเรยีบรอ้ยแลว้ 

ซึง่การประชุม 27
th
 ACC/ACSB (Pre-session) จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่14-17 พฤศจกิายน 2560  

ณ เมอืงบนัดุง ประเทศอนิโดนีเซยี 

มตทิีป่ระชุม

  

  -  รบัทราบ 

4.2 สรปุการจดัแสดงบทูสมาคม ท่ีงาน COSMEX เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม - 2 พฤศจิกายน  

2560 ณ ไบเทค บางนา โดยฝ่ายเลขา 

 ฝ่ายเลขา ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ จากการทีส่มาคมฯไดไ้ปออกบธูในงาน Cosmex  

เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม – 2 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่า่นมานัน้ มผีูใ้หค้วามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มเป็นสมาชกิ 

กบัทางสมาคมฯ คอ่นขา้งมากพอสมควร   

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 

4.3 สรปุการจดังาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY MARKET ท่ีจดัขึ้นในวนัจนัทร์

ท่ี 30 ตลุาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ โดยฝ่ายเลขา 

 ฝ่ายเลขา ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการจดังาน CONNECT WITH CHINA’S 

BEAUTY MARKET ที่ผ่านมานัน้เป็นการ สมาชกิของสมาคมฯให้ความสนใจลงทะเบยีนกนัเป็น

จาํนวนมาก แต่เน่ืองจากมกีารแจง้เปลี่ยนสถานทีจ่ดังานกะทนัหนั ทําใหส้มาชกิบางท่านไม่ทราบ

ขอ้มลู และจาํนวนผูเ้ขา้รว่มงานจรงิจงึไมต่รงกบัทีล่งทะเบยีนไว ้ 

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 

4.4 สรปุการประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

(Safety Assessment) ระหว่างวนัท่ี 6-9 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยฝ่าย 

สมาชิกสมัพนัธแ์ละกลุ่มวิชาการ 

 คณุเกศมณไีดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯรว่มกบัมหาวทิยาลยัมหดิล ไดม้กีารจดั

สมัมนา เรือ่ง ความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง (Safety Assessment) ระหวา่งวนัที ่6-9 

พฤศจกิายน 2560  (จาํนวน 3 วนั) ทางสมาคมฯไดท้าํการเปิดรบัสมคัรผูส้นใจเขา้รว่มโครงการ ซึง่

มผีูเ้ขา้สนใจเป็นจาํนวนมาก จงึตอ้งมกีารทาํการคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มประชุม จาํนวน 120 คน (ภาค

บรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏบิตักิาร) ซึง่การประชุมดงักล่าวกส็าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีและ

ขอขอบคณุกรรมการทุกท่านทีม่สีว่นช่วยเหลอืในการทาํงานดงักลา่ว 

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4.5 สรปุการประชุมหารือระหว่าง PCPC, ACA และกลุ่มฯ เครื่องสาํอาง เมื่อวนัท่ี 6 

พฤศจิกายน 2560 โดย ดร.ปรีชากร 

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ทาง PCPC และ ACA ไดท้ําจดหมายยื่นคํา

รอ้งไปที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเรื่องของวนัหมดอายุว่าควรเป็นไปตาม

กฎหมายของอาเซียน และ JCIA ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของญี่ปุ่ น ได้ยื่น

จดหมายไปทีส่าํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ไมเ่หน็ดว้ยกบักฎหมายวนัหมดอายเุช่นกนั   

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 

4.6 สรปุการเข้าประชมุร่วมกบัสภาหอการค้าฯ เร่ือง การประชมุเตรียมการฝ่ายไทย 

สาํหรบัการประชมุคณะทาํงานการค้าสินค้า RCEP ครัง้ท่ี 20 และการประชมุท่ีเก่ียวข้อง  

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 ตลุาคม 2560  โดยคณุจิตตพนัธ ์

 คณุจติตพนัธ ์ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ การประชุมเตรยีมการฝ่ายไทยสาํหรบัการประชุม

คณะทํางานการค้าสนิค้า RCEP ครัง้ที ่ 20 จะเร่งสรุปสาระสําคญัของประเดน็แกนหลกัและ

พจิารณาประเดน็คงค้างที่มผีลต่อการกําหนดระดบัการยกเลกิอตัราศุลกากรภายใต้ RCEP คอื 

ระยะเวลาการยกเลกิอตัราศุลกากร แนวทางจํากดัขอบเขตของการเปิดตลาดให้แก่ประเทศอื่น

แตกต่างกนั (Limited deviation) ความยดืหยุ่นสําหรบัการเปิดตลาดให้แก่ทุกประเทศเหมอืนกนั 

(Flexible to common concessions) และรปูแบบการเปิดตลาดอื่นๆ 

มตทิีป่ระชุม

 

  -  รบัทราบ 

5.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวจดิาภา ธรรมาปรชีากร     นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม                       เลขาธกิารฯ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


