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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 9/2564
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1012 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1012 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. คุณบุญชู สมบูรณ์ศกั ดิกุล
3. คุณสุพจน์ รุง่ เจริญ
4. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
5. ดร.สุษริ า สุดกรยุทธ์
6. คุณศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ
7. คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
8. คุณสายใจ พรหมเดเวช
9. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
10. คุณบุญชู สมบูรณ์ศกั ดิกุล
11. คุณจิตตพันธ์ หงส์สริ ิ
12. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
13. คุณชนิดา อยูเ่ ชือ้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
1. คุณพิศาล จันทฤทธิรศั มี
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
3. คุณภูวดล อ้างสันติกุล
4. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ
5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย
รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณมุกดา โจวตระกูล
2. คุณภูสฏิ ฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
3. คุณมณีรตั น์ สุขจิตร
4. คุณวัชราพร ผาวิจติ ราสกุล
5. คุณนีรนารถ จิณะไชย
6. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ
7. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
8. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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1. นางสาวโสภา พิมพ์สริ พิ านิช บริษทั เอสซีแอล อินโนเวชัน่ จํากัด
2. คุณหอมหวล ทิพย์รอด
บริษทั ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
3. คุณรัตนาภรณ์ สุรเิ จย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. คุณเทพนิมติ ทองจันทร์
สมาชิก TCMA
เปิ ดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานแจ้งให้ทุกท่านทราบเกีย่ วกับความร่วมมือของประเทศไทยต่อการเจรจาเข้าสู่ CPTPP ว่ามี
การดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 8/2564 วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2565
มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3: เรือ่ งสืบเนื่ อง
3.1 ความคืบหน้ าเรื่องการเก็บคําบํารุงสมาชิ กสมาคมฯ ปี 2565 (โดยคุณมุกดาและทีมเลขา)
เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานแทนว่าในขณะนี้
ทางสมาคมฯ ได้นําส่งใบเรียกเก็บค่าบํารุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2565 ไปให้กบั สมาชิกทุกท่านเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และในขณะนี้ได้รบั ค่าบํารุงสมาชิกแล้วบางส่วนซึง่ รายละเอียดคุณมุกดาจะเข้ามารายงานรายละเอียดอีก
ครัง้ ในการประชุมครัง้ หน้า ส่วนกรณีใบเสร็จชําระเงินนัน้ จะมีการทะยอยนําส่งต่อไป ซึง่ ในการนี้ฝ่ายเลขาต้อง
ขออภัยในความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าทีส่ มาคมยังอยูใ่ นช่วงกักตัวภายในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคระบาดโค
วิด-19
มติ ที่ประชุม รับทราบและให้คุณมุกดามารายงานความคืบหน้าในการประชุมครัง้ หน้า
3.2 ความคืบหน้ าการจัดทําแผนการสัมมนาประจําปี 2565 (โดยคุณนาคาญ์)
เนื่องจากคุณนาคาญ์ตดิ ประชุมด่วนจึงยังไม่มกี ารรายงานในเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ดปี ระธานแจ้งให้
กรรมการทุกท่านทราบว่าหากมีหวั ข้อใดทีต่ อ้ งการจัดสัมมนาให้แจ้งมาได้ทค่ี ุณนาคาญ์หรือฝ่ ายเลขาได้
มติ ที่ประชุม รับทราบ และให้คุณนาคาญ์มารายงานถึงแผนการสัมมนาในการประชุมครัง้ ถัดไป
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3.3 หนังสือถึงเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องสารสําคัญใน
เครื่องสําอาง (โดยฝ่ ายเลขา)
ฝ่ ายเลขาแจ้งว่าทางสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย ร่วมกับกลุ่มเครือ่ งสําอาง สภาอุตสาหกรรม ได้สง่
จดหมายเกีย่ วกับประเด็นปั ญหาเรือ่ งสารสําคัญในเครือ่ งสําอางไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมือ่ เดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ประธานแจ้งว่าจะโทรสอบถามความคืบหน้ากับท่านเลขาอีก
ครัง้ หนึ่ง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4 ACA workshop on concern of cosmetic notification in Laos/Myanmar (โดยฝ่ ายวิ ชาการ)
ดร.ธนกร รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าได้มกี ารกําหนดวัน workshop ของทัง้ สองประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว โดย workshop ของประเทศพม่าจะจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และ ของประเทศลาวจะจัดในวันที่ 17
มีนาคม 2565 ซึง่ ฝ่ ายเลขาได้ประชาสัมพันธ์การประชุมและลิงค์การลงทะเบียนแก่สมาชิกสมาคมผูผ้ ลิต
เครือ่ งสําอางไทยผ่านทางอีเมลล์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) ซึง่ ในงานนี้จะมี
กรรมการวิชาการของสมาคมเป็ นผูบ้ รรยายด้วย โดยการประชุมนี้มวี ตั ถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
ของภาครัฐและเอกชนเกีย่ วกับการจดแจ้งในประเทศพม่าและลาว
มติ ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการมารายงานผลการประชุมในการประชุมครัง้
ถัดไป
วาระที่ 4: เรือ่ งเพื่อพิ จารณา
4.1 รับรองสมาชิ กใหม่ (โดย คุณมุกดา)
คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในทีป่ ระชุมว่า บจก. ดาว เคมิคอล มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม
เพิม่ เติม ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการรับรองการเป็ น
สมาชิก
มติ ที่ประชุม รับรอง บจก. ดาว เคมิคอล เป็ นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ
4.2 งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนธันวาคม 2564 (โดย พรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่ องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน ธันวาคม 2564
หน่วย:บาท
1มกราคม-31 ธันวาคม 2564

Dec-64
รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2564
รายได้ค่าสัมมนา
รายได้จากการจัดกิ จกรรมกลุ่มฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดื อนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จา่ ยงานกิ จกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขี ยนแบบพิ มพ์
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2563
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2564
ค่าใช้จา่ ยอื่ น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลื อยกไป วันที่ 1 ธันวาคม 2564

0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
12,000.00
376.00
275.50
420.32
50,847.11
63,918.93
(33,918.93)
-

523,700.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
530,700.00
186,800.00
3,034.00
15,092.41
3,615.25
280.00
30,250.00
30,250.00
176,840.89
446,162.55
84,537.45
84,537.45
142,202.95

มติ ที่ประชุม รับทราบ
4.3 กําหนดการประชุมสามัญประจําปี ของสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทย (โดย ฝ่ ายเลขา)
ฝ่ ายเลขาฯ ขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ของสมาคมผูผ้ ลิต
เครือ่ งสําอางไทย หัวข้อการสัมมนาทีจ่ ะจัดร่วมกับการประชุมสามัญประจําปี แก่สมาชิกสมาคม ลักษณะการ
จัดงาน (Offline หรือ Online) รวมทัง้ ราคาค่าลงทะเบียนในงานสัมมนานี้
มติ ที่ประชุม เห็นควรให้จดั การสัมมนาในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 โดยให้จดั เป็ น
แบบออนไลน์แก่สมาชิกและให้ทมี งานอยู่ onsite โดยหัวข้อการสัมมนาควรมีเรือ่ ง digital marketing
(บรรยายโดยคุณโสภา บริษทั SCL) และอีกหนึ่งหัวข้อแล้วแต่กรรมการจัดงานจะเห็นควร ทัง้ นี้คา่ ลงทะเบียน
กําหนดให้สมาชิกจ่ายในราคา 1,500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกจ่ายในราคา 2,000 บาท และมอบหมายให้
ทีมงานจัดการในรายละเอียดต่อไป
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วาระที่ 5: เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สิ ทธิ พิเศษกรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz (โดย คุณจิ ตตพันธ์)
คุณจิตตพันธ์รายงานแก่ทป่ี ระชุมว่าทาง EXIM Bank
ติดต่อทางสมาคมฯ เข้ามาเพือ่ ต้องการขอ
ประชาสัมพันธ์สทิ ธิพเิ ศษเกีย่ วกับกรมธรรม์ประกันการส่งออกกรณีบริษทั ขนาดเล็ก ขอให้กรรมการพิจารณา
ว่าทาง Exim Bank จะเข้ามาประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งดังกล่าวได้หรือไม่
มติ ที่ ป ระชุ ม เนื่ องจากวาระการประชุ มของสมาคมมีค่อนข้างมากจึง ไม่ สามารถให้ เ ข้ามา
ประชาสัมพันธ์ได้แต่ทาง Exim Bank สามารถส่งโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์พร้อมรายละเอียดมายังสมาคมได้
แล้วสมาคมจะส่งต่อไปให้สมาชิกอีกที
5.2 ประชุมรับฟั ง - แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น เพื่อกําหนดโครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง ครัง้ ที่
1/2565 (โดยดร.จิ รพันธ์)
เนื่องจากดร. จิรพันธ์ตดิ ธุระจึงขอยกวาระนี้ไปประชุมในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5.3

ประชุมหารือร่วมภาครัฐ-เอกชน เรื่อง refill station วันที่ 18 มกราคม 2565 (โดยดร.ธนกร)
ดร.ธนกร ได้สรุปการหารือร่วมภาครัฐ-เอกชน เรือ่ ง refill station ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
ทัง้ นี้ดร.ธนกรได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าการประชุมดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น และทางอย. แจ้งให้ทราบว่าจะจัดการ
ประชุมเพื่อหารือร่วมกับภาคเอกชนอีกครัง้ หนึ่งซึง่ ยังไม่มกี ารกําหนดวันทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ดฝี ่ ายวิชาการจะ
ติดตามเรือ่ งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5.4

UN treaty on plastic Pollution (โดย ดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร ได้ทาํ นําเสนอหัวข้อ UN Treaty on Plastic Pollution ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 4
นอกจากนี้ ยงั เสนอให้สมาคมทํางานร่วมกับกลุ่ มอุ ตสาหกรรมอื่นๆ ในประเด็นนี้ โดยคุ ณพรรษชลก็ให้
ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั นี้ มีการตื่นตัวในเรื่องการทํา recycle packaging เป็ นอย่างมาก และจะคอย
ติดตามความเคลื่อนไหวเพือ่ มารายงานให้ทป่ี ระชุมทราบเพิม่ เติมต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ
5.5

การประชุมอนุภาคประชาชน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ (โดยคุณมุกดา)
เนื่องจากคุณมุกดาติดธุระจึงขอยกวาระนี้ไปประชุมในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม รับทราบ

5.6

การดําเนิ นงานต่างๆภายในสมาคม (โดย คุณกัญญาณัฐ)
5

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
เนื่องจากคุณกัญญาณัฐลาป่ วยจึงขอยกวาระนี้ไปประชุมในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 6: เรื่องอื่น ๆ
6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทย ครัง้ ที่ 10/2564
เนื่องจากการประชุมครัง้ นี้ใกล้เคียงกับกําหนดการประชุมครัง้ หน้าซึ่งกําหนดไว้ในวันที่ 8 มีนาคม
2565 และกําหนดการประชุมเดือนพฤษภาคมในวันที่ 10 ก็ตรงกับการประชุม ACSB จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเปลีย่ นวันประชุม
มติ ที่ประชุม เห็นด้วยกับการเปลีย่ นวันประชุม โดยมีมติดงั นี้
เลื่อนการประชุมจากวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็ นวันที่ 5 เมษายน 2565
ยกเลิกการประชุมวันที่ 12 เมษายน 2565
เลื่อนการประชุมจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
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