
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 11 /2559 
             วนัพฤหสับดีท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 
       ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา ประธานทีป่ระชุม 
2.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล     
4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
5.  คุณวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์  
6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ 
7.  คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 
8.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
9.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
10. ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั  
11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย   
12. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เหลา้  แทนคุณแคทรยีา  ศรเกตุ 
13. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ  แทนคุณสุณ ี โอสถารยกุล 
14. คุณสริโิสภา แดงสนัน่  แทนดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย ์
15. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ แทนคุณนิรมล บุญส าเรจ็ 
 
กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  
1. ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             
2. ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ 
3. คุณมกุดา              โจวตระกูล 
4. คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
5. ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์ 
6. คุณกฤษณ์    แจง้จรสั 
7. คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
8. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี
10.คุณมาล ี   หาญสุโพธพินัธ ์
 
สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ   บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 
2. คุณอญัชนา   ปันยารชุน มอส  บจก.หอมสกนิแคร ์



3. คุณอญัลกัษณ์  นาคภบิาล  บจก.บวิลนีสกนิแคร ์
4. วภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. คุณกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ขอเชญิเขา้รว่มงานประชุมสามญัประจ าปี 2559  
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบว่าขอเชญิเขา้ร่วมงานประชุมสามญัประจ าปี 2559 

ในวนัที่ 28 มนีาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Meeting room 3-4 ศูนยก์าร
ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์มคี่าใชจ้า่ยท่านละ 1,400 บาท 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
1.2 ขอเชญิเขา้ร่วมงานประชุม Key trends and their impacts to Cosmetic Business in 

ASEAN 
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจง้ให้ทราบว่าขอเชญิเขา้ร่วมงานประชุม Key trends and 

their impacts to Cosmetic Business in ASEAN ทีจ่ะจดัขึน้พรอ้มกบังาน ASEAN BEAUTY 2017 ใน
วนัที ่28 เมษายน 2560 ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ (ไบเทค) 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
1.3 แผนพฒันาสมนุไพรไทยเชงิเศรษฐกจิ 
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าตามที่รฐับาลมนีโยบายผลกัดนัให้หน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย เพื่อ
สนบัสนุนเศรษฐกจิของประเทศใหเ้กดิการพึง่พาตนเอง โดยกระทรวงพาณิชยด์ าเนินการในการส่งเสรมิ
การตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่มลูค่าการคา้ ซึง่การจดัท าแผนพฒันาสมุนไพรไทยเชงิ
เศรษฐกจิไดก้ าหนดใหส้มุนไพร 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขมิน้ชนั ไพล กระชายด า และใบบวับก เป็นสมุนไพรน า
รอ่งในการส่งเสรมิและสรา้งมลูค่าเพิม่นัน้  
  ให้สมาคมฯสอบถามมายังสมาชิก ท่านใดที่มีความพร้อมในการส่งออก และมีผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มสี่วนผสมหลกัทัง้ 4 ชนิดดงักล่าว รวมทัง้สมุนไพรอื่นๆ โดยสมาคมฯจะเป็นผู้รวบรวมส่ง
รายชื่อไปยงักรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  เช่น 
โครงการงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การจดัท านัดหมายการเจรจาการค้า รวมทัง้ลง
ในระบบการคา้ออนไลน์ (Thaitrade.com) เพื่อใหเ้กดิการซือ้ขายต่อไป 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 10/2559 วนัองัคารท่ี 9 

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560    
มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1     สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั 

1) บจก. หอมสกนิแคร ์(เชญิแนะน าตวั) 
คุณอญัชนา  ปันยารชุน  มอส 
เลขที6่  ซอยเสนานิคม1 ซอย25 แยก10 ถนนเสนานิคม1 แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม. 
โทร : 02-9404303  แฟกซ ์: 02-9404304 
ธุรกจิหลกั : ท าการตลาดสรา้งแบรนดส์นิคา้ 
 
2) บจก. บวิลนี สกนิแคร ์(เชญิแนะน าตวั) 
คุณนุจร ีนาคภบิาล 
เลขที ่56/84 ม.7 ต าบลคลองสวนพล ูอ าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
โทร : 035-330107  
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 

 
3) บจก. คงัเซโด จ ากดั (Asean Beauty Organizer) 
คุณวารพินิธ ์ แซ่แต ้
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 105/1 หมู4่ ต าบลบา้นกลาง อ.เมอืง จ.ล าพนู  51000 
โทร : 053-581515 ,552345  แฟกซ ์: 053-581514 
ธุรกจิหลกั : ผลติหวัแปรง,พู่กนัส าหรบัแต่งหน้า 
มตทิีป่ระชุม  รบัรองสมาชกิทุกบรษิทั 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1 กตกิาการเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ และการจดัอบรมสมัมนาโดยคุณนิพนธ์  
 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ มคีุณจติตเิป็นประธานการเลอืกตัง้ โดยจะเลอืกประธาน 
และประธานจะเป็นผูส้รรหากรรมการ มพีธิกีรช่วงแรกเป็นคุณชนะชยั และช่วงหลงัเป็นดร .พรรษชล ใน
ส่วนช่วงขอให้แสดงความคิดเห็นประชาพจิารณ์ภายในสมาคมฯ ถึงความเหมาะสม หรอืข้อผ่อนผนั
เพิม่เตมิ ในเรื่อง “อตัราค่าใช้จ่ายที่จะจดัเก็บจากผู้ยื่นค าขอเครื่องส าอาง ตามความของค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ” คุณสายใจคุณศิวาพร และคุณมาลจีะเป็นผู้รบัหน้าที่บนเวท ีซึ่งจะท า
แบบสอบถามใหท้างสมาชกิแสดงความคดิเหน็ 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 



5.1      สรปุการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครัง้ที ่1/2560 โดยคุณนิพนธ ์
 คุณนิพนธ์ได้รายงานในที่ประชุมว่าปัจจุบนันี้มโีรคภยัมากมายรุมเร้าโดยเฉพาะกลุ่มโรค “ไม่
ตดิต่อเรือ้รงั” อนัมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรมการใชช้วีติแบบผดิๆ กนิอาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ ไม่ออก
ก าลงักาย เครยีด ทว่าหากรูแ้ละเขา้ใจเรือ่งของการดแูลตนเองอย่างถูกตอ้ง กจ็ะลดอตัราเสีย่งในการป่วย
ได้ โรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่พบมากในประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งปัจจยัเสี่ยงที่
ส าคญัของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั หรอือาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ คอื การบรโิภคอาหารที่มพีลงังาน 
น ้าตาล ไขมนั และโซเดยีม มากเกนิความต้องการของร่างกาย ซึง่หากบรโิภคอย่างต่อเนื่อง และสะสม
เป็นเวลานาน จะท าให้เกิดโรคโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลอืดหวัใจ โรคความดนัโลหติสงู และโรคไต รวมถงึเรือ่งการลดการใชย้าโดยไมจ่ าเป็น 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
5.2 สรุปการประชุมชีแ้จงการอ านวยความสะดวกพเิศษส าหรบัผูน้ าเขา้ผลติภณัฑส์ุขภาพ  โดยคุณ
สายใจ 

คุณสายใจได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
นโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกในการน าเขา้ผลติภณัฑส์ุขภาพ เพื่อส่งเสรมิใหผู้้ประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกจิได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จงึได้ด าเนินโครงการพฒันาระบบการตรวจประเมนิผู้น าเขา้ตาม
หลกัเกณฑว์ธิกีารที่ดใีนการน าเขา้ผลติภณัฑส์ุขภาพ (Good Importing Practices: GIP) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการน าเขา้ที่ดี และอ านวยความสะดวกในการน าเขา้ส าหรบั
ผูป้ระกอบการทีผ่่านเกณฑป์ระเมนิตามเกณฑ ์GIP ซึง่การด าเนินการระยะแรก จะเป็นการอ านวยความ
สะดวกพิเศษส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบ โดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและเป็น
ผูป้ระกอบการประวตัดิ ีจะไดร้บัการลดหรอืยกเวน้การตรวจสอบเอกสารการน าเขา้ส าหรบัวตัถุดบิอาหาร 
(green line) และมกีารจดัช่องทางด่วนพเิศษ (fast track) ส าหรบัตรวจสอบการน าเขา้วตัถุดบิยา การ
อ านวยความความสะดวกพเิศษทัง้สองอย่างนี้จะเริม่ต้นใหส้ทิธใินวนัที่ 1 มนีาคม 2560 นี้ โดย อย. ได้
จดัการประชุมชีแ้จงเงื่อนไขการใชส้ทิธแิละประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบการน าเขา้ไดร้บัพรอ้มมอบบตัรอ านวย
ความสะดวกพเิศษส าหรบัผูน้ าเขา้ผลติภณัฑส์ุขภาพ ทัง้หมด 294 ราย ในวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560  

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
6.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรม
ฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์ 
เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


