
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 4 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 4  สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้องGS1 room 2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  
 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

1  คณุเกศมณี  เลิศกิจจา             ประธานท่ีประชมุ 

2.  ดร.ปรีชากร           สวุรรณเพ็ญ 

3.  คณุนิพนธ์   เผา่นิ่มมงคล     

4.  คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

5.  คณุอรรณพ   อารัญญิก 

6.  คณุจิตตพนัธ์  หงส์สิริ 

7.  คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9.  ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุสณีุ  โอสถารยกลุ   

12. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

13. คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ 

14. คณุรสสคุนธ์  แทนคณุแคทรียา  ศรเกต ุ
 

 

1. คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ  

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส 

3. คณุมาลี   หาญสโุพธิพนัธ์ 

4. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

5. ดร.จริพนัธ์              มว่งเจริญ 

6. คณุมกุดา                โจวตระกลู 

7. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 



9. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

10.คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 
 

1. คณุอภินนัท์  โรจนวิภาต.  

สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุสพุจน์  รุ่งเจริญ   บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 

3. คณุเทพนิมิต   ทองจนัทร์  บจก. ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) 

3. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุรุ่งฤดี   กลุจิตตเิพชร  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบวาระ

การประชมุดงันี ้

 

 1.1  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 คณุเกศมณ ีประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบวา่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์จะจดัใหผู้ป้ระกอบ

ธรุกจิเครือ่งสาํอาง ไปศกึษาดงูานการประกอบธรุกจิเครือ่งสาํอาง ในวนัที ่9 กนัยายน 2559 ทีจ่งัหวดัระยอง  

กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

1.2 โครงการของมหาวทิยาลัยมหดิล

คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า จะมีโครงการที่สมาคมผู้ ผลิตเครื่องสําอางจัดร่วมกับ

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือเชญิสมาชกิสมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย เข้าอบรมเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของผู้ประกอบการ  

   

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

1.3  

คณุเกศมณี ประธานในท่ีประชมุแจ้งให้ทราบวา่ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 จะมีการประชมุสายงาน

อตุสาหกรรมของสภาอตุสาหกรรม  และเซ็น MOU ร่วมกบัทาง สมอ.จงึขอเชิญกรรมการท่ีเป็นสมาชกิของกลุม่

เคร่ืองสําอาง สภาอตุสาหกรรมเข้าร่วมงานดงักลา่ว 

สมอ. 



มตท่ีิประชมุ รับทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 3/2559 วนัพฤหสับดีท่ี 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

 ในท่ีประชมุได้กําหนดหวัข้อโครงการ “ทีเอ็มบี สญัจร” ท่ีทางสมาคมฯร่วมกบัธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน) เป็นหวัข้อเร่ือง การเตรียมความพร้อมรองรับประกาศกระทรวงตามพระราชบญัญตัเิคร่ืองสําอางฉบบัใหม ่

โดยคณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย  

 หวัข้อโครงการ “ทีเอม็บี สญัจร” สมาคมฯร่วมกบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

        มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

 ไมม่ ี

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 สรปุสมัมนา "เรื่อง สานพลงัประชารฐั สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตาํแหน่ง” โดยคณุ

วิมลศิริ 

  

คุณวมิลศริ ิได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าเป็นการจดังานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย รว่มกบักระทรวงแรงงาน กระทรวงพฒันาสงัคมฯ สาํนกังาน สสส. และมลูนิธนิวตักรรมทางสงัคม ไดจ้ดั

สมัมนา "เรื่อง สานพลงัประชารฐั สร้างงาน สร้างอาชพีคนพกิาร 10,000 ตําแหน่ง โดยมวีตัถุประสงค์หลกั คือ 

สนับสนุนให้เกดิการจา้งงานคนพกิารในสถานประกอบการ การจา้งงานใหค้นพกิารทํางานในชุมชนตามภารกจิของ

สถานประกอบการ (มาตรา 33) และการส่งเสรมิให้คนพกิารหรอืผูดู้แลคนพกิารไดร้บัสมัปทาน จดัสถานทีจ่าํหน่าย

สนิคา้หรอืบรกิารจา้งเหมาบรกิารหรอืจาํหน่ายสนิค้า (มาตรา 35) สิ่งสําคญัทีสุ่ดคอื การเน้นให้คนพกิารหรอืผูดู้แล

คนพกิารมอีาชพีไดม้อีาชพี โดยไดร้บัความร่วมมอืจากองคก์รหลกัของภาคธุรกจิต่าง ๆ มาร่วมในการสนับสนุนและ

จา้งงานคนพกิาร โดยมเีป้าหมายการจา้งคนพกิาร 10,000 ตําแหน่ง ภายในปี 2559-2560 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

 



5.2 สรปุประชุมเพ่ือพิจารณารายการสินค้าสาํหรบัการจดัทาํ Request List และ Initial Offer ภายใต้

การเจรจาเพ่ือจดัทาํ FTA ไทย-ปากีสถาน โดยคณุจิตตพนัธ ์

คณุจติตพนัธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบว่าจากเดมิทีไ่ดม้กีารสอบถามว่าทางสมาคมฯจะมคีวามคดิเหน็

สําหรบัการจดัทํา Request List และ Initial Offer ภายใต้การเจรจาอย่างไร เกี่ยวกบัประเทศปากสีถาน ซึง่ในวนั

ประชุมทางสมาคมไดแ้สดงท่าทตีอบกลบัโดยใหค้วามคดิเหน็วา่สามารถดาํเนินการรว่มกบัประเทศปากสีถานได ้

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3 สรปุสมัมนา หวัข้อเร่ือง "เลง็จีน...เดินหน้า ผา่แดนมงักร" โดยคณุจิตตพนัธแ์ละดร.พรรษชล 

คณุจติตพนัธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบวา่ในงานสมัมนาจะมกีารพดูเรือ่งการลงทุนในประเทศจนี โดยมี

การเชญิชวนให้มกีารทําธุรกิจในประเทศจนี ซึ่งทางบรษิทัที่ได้ประชุมร่วมกนัได้แจ้งว่าจะต้องมกีารระวงัเรื่องการ

ลงทุน เน่ืองจากกฎหมายของประเทศจนี มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดทําใหธุ้รกจิอาจเกดิปัญหาได้ และได้พูดเรื่อง 

FTA ในประเทศจนี 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.4 สรปุประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาแผนยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานด้านต่างประเทศของ

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2560-2564 

คุณอภนิันท์ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าเป็นการประชุมต่อเน่ืองจากครัง้ที่แลว้ โดยครัง้แรกได้มกีาร

จดัตัง้พนัธะกจิของ อย. 3 พนัธกจิ คอื ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั เป็นผู้แทน

ประเทศไทยในการเจรจา และร่วมเจรจาประชุมระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ และ

พนัธะกจิสุดทา้ยคอืพฒันาระบบบรหิารและศกัยภาพให้มคีุณภาพระดบัสากล ซึง่ครัง้น้ีไดม้กีารแบ่งกลุ่มเพื่อปฏบิตัิ

ตามพนัธกจิ โดยมุง่หวงัใหอ้ย.มกีารยกระดบัองคก์ร เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามสาํเรจ็ในการเจรจาในต่างประเทศ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.5 สรปุประชมุทีมวิชาการ โดยวิชาการ 

ดร.ธนกร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมใหท้ราบวา่มกีารทาํจดหมายถงึเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง

การแสดงขอ้ความฉลากเครือ่งสาํอาง โดยอา้งถงึประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่องฉลากของเครื่องสําอาง ลง

วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 เพื่อขอทราบถงึทศิทางนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกบั

การแสดงขอ้ความเดอืนปีทีห่มดอายุบนฉลากของเครื่องสําอาง โดยทางสมาคมฯไดเ้สนอใหก้ฎระเบยีบที่จะออกมา

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศเรื่องฉลากของเครื่องสําอาง ลงวนัที่ 11 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 และแจง้ใหท้ราบถงึผลกระทบ หากตอ้งมกีารระบุเดอืน ปี ทีห่มดอาย ุในเครือ่งสาํอางทุกชนิด 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 



6.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์

การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


