
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 5 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 8  กนัยายน 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. คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์  

5.  คณุอรรณพ   อารัญญิก 

6.  คณุจิตตพนัธ์  หงส์สิริ 

7.  คณุมาลี   หาญสโุพธิพนัธ์ 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9.  ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุสณีุ  โอสถารยกลุ   

12. ดร.จิรพนัธ์              มว่งเจริญ 

13. คณุมกุดา                โจวตระกลู 

14. คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

15. ดร.นีรนารถ    จิณะไชย 
 

 

1. คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ  

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส 

3. คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

4. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

5. คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

6. คณุนิรมล              บญุสําเร็จ  

7. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 

9. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

 

1. ณฐัธิรา  เร่งเร็ว   บจก.เคมีภณัฑ์ คอปอเรชัน่   

 สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุวรนชุ  เตมิตระกลู  บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 



3. คณุเทพนิมิต   ทองจนัทร์  บจก. ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) 

3. คณุรุ่งฤดี   กลุจิตตเิพชร  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบ

วาระการประชมุดงันี ้
 

 1.1  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจง้ให้ทราบว่าจะมกีารจดังาน Beyond Beauty ขึน้ในวนัที่ 22-24 

กนัยายน 2559 ทีอ่มิแพคอารน่ีา เมอืงทองธานี เชญิชวนกรรมการเขา้รว่มงาน  

งาน Beyond Beauty  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

1.2 เร่ืองการนําเข้าดนิในกลุ่มอุตสาหกรรม

คณุเกศมณี ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ทราบว่า ให้ระวงัเร่ืองการนําดินมาเป็นส่วนประกอบเคร่ืองสําอาง 

เพราะทางศลุกากรจะออกมาตรวจสอบการนําเข้าดิน เพราะเกรงว่าจะมีอนัตรายจากศตัรูพืช และทางศลุกากรแจ้ง

ว่าสามารถนําเข้าได้แตต่้องมีการขออนุญาตกรมศลุกากรก่อน หากไม่ได้ขออนญุาต เมื่อพบจะปรับ 10 เท่า และ

การขยายโรงงานในอตัรา 30-40เปอร์เซน็ต์ ไมจํ่าต้องขออนญุาต 

   

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

1.3  

คณุเกศมณี ประธานในท่ีประชมุแจ้งให้ทราบวา่การทําหน้าท่ี ดํารงตําแหน่งกรรมการในสมาคมฯ หรือกลุม่

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง หากกรรมการขาดหายไม่เข้าร่วมประชุมสมาคมฯหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

โดยไมมี่ผู้แทน 3 ครัง้ ตดิตอ่กนั จะหมดสภาพการเป็นกรรมการทนัที 

สถานภาพการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 4/2559 วนัพฤหสับดีท่ี 4 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

 

 

 

 

 



3.1 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

 

    งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

มิถุนายน 1มกราคม-30 มิถุนายน 2559

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี559 12,300.00 157,200.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 203,500.00

รวมรายรับ 12,300.00            390,700.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            94,000.00                            

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 1,000.00 183,203.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,160.00              20,905.77                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 4,100.78              11,112.24                            

ค่าไฟฟ้า 1,363.75 6,336.43                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 9,049.70 9,049.70

ค่าใช้จ่ายอื�น 23,650.30            245,349.34                         

รวมค่าใช้จ่าย (58,324.53) (569,956.48)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (46,024.53) (179,256.48)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กรกฎาคม 2559 (179,256.48)

สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน มิถุนายน 2559

หน่วย:บาท

 



กรกฎาคม 1มกราคม-31 กรกฎาคม 2559

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี559 33,900.00 191,100.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 203,500.00

รวมรายรับ 33,900.00            424,600.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            111,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 1,350.00 184,553.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,880.00              22,785.77                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,916.20              13,028.44                            

ค่าไฟฟ้า 2,634.25 8,970.68                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 10,474.70 10,474.70

ค่าใช้จ่ายอื�น 21,054.30            275,453.34                         

รวมค่าใช้จ่าย (56,309.45) (626,265.93)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (22,409.45) (201,665.93)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 สิงหาคม 2559 (201,665.93)

สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใช้จ่าย

ประจําเดือน กรกฎาคม 2559

หน่วย:บาท

 
มตท่ีิประชมุ 

 

 รับทราบ 

3.2     
1. Soap Thailand 

สมาชิกสมัครใหม่ 2 บริษัท 

คณุจิดาภา พลศรีเลิศ 

199/57 ม.คาซา่ซตีิน้วลจนัทร์ 1 ถนนนวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ           

10230 

โทร. 02-1842624  

ธุรกิจหลกั : ผู้ผลติเคร่ืองสําอาง 

แนะนําโดย : ดร.ภก.วีรวฒัน์ ตีรณะชยัดีกลุ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2. บริษัท แปซิฟิค ซนัไรส์ โฮลดิง้ จํากดั 

คณุนฤนชุ  พดัสวา่ง 

141/26 อาคารสกลุไทย สรุวงศ์ ทาวเวอร์ ชัน้18 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 



โทร : 02-2375880-2 

ธุรกิจหลกั : ผู้ขาย-ผู้จดัสง่วตัถดุบิ 

รู้ขา่วสารจาก : เว็ปไซด์ 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับรอง Soap Thailand และเชิญบริษัท แปซิฟิค ซนัไรส์ โฮลดิง้ จํากดั เข้าแนะนําตวักบั

สมาคมในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

4.1 การจดัสมัมนา โดยคณุนิพนธ์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คุณนิพนธไ์ดร้ายงานใหท้ราบว่า มกีารจดัสมัมนาระบบคุณภาพและความปลอดภยัในเครื่องสําอาง ทาง

สมาคมฯได้เชิญดร. วรีวฒัน์ ตีรณะชยัดีกุล อาจารย์คณะเภสชัมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภยัในเครื่องสําอางมาบรรยายในหวัข้อ “การประเมนิความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์เครื่องสําอาง และ

ผลติภณัฑส์มุนไพร” และคุณอภนิันท์  โรจนวภิาต ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผูผ้ลติเครื่องสําอางไทยบรรยายใน

หวัขอ้ “คุณภาพ-ครบวงจร”  ซึง่การสมัมนาครัง้น้ีจดัขึน้ทีห่อ้ง Meeting Room 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์   

ในวนัที ่4 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.  

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 สรุปสัมมนา เร่ือง “การค้าเสรีในยุค Digital Economy”  

  

คณุจติตพนัธ์ ได้รายงานให้ทราบวา่การสมัมนาดงักลา่ว ได้มีการอพัเดตข้อตกลง FTA ให้ทราบ และเป็น

การพดูถึงการระดมทนุบนอินเตอร์เน็ต 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2 สรุปงานเข้าร่วมการต้อนรับ Mr. Janez Premože เอกอัครราขทูตสาธารณรัฐสโลวาเนียประจํา

ประเทศไทย ถิ่นพาํนัก ณ กรุงปักกิ่ง และรับฟังปาฐกถาเก่ียวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสโลวา

เนีย            

            คณุอรรณพได้รายงานให้ทราบวา่มีการพดูคยุในเร่ืองโอกาสการทําธรุกิจท่ีสาธารณรัฐสโลวาเนีย ทาง Mr. 

Janez Premože เอกอคัรราขทตูสาธารณรัฐสโลวาเนียประจําประเทศไทย ถ่ินพํานกั ณ กรุงปักก่ิง แจ้งวา่อยากให้

ทางสมาคมฯร่วมมือกบัแบรนด์เคร่ืองสําอางเพ่ือจดัออกงาน และต้องการให้ทางสมาคมฯเป็นตวัเช่ือมในการสง่

สินค้าผา่นการซือ้ขายกนั 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.3 สรุปประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ : ด้านการค้าสินค้า ครัง้ท่ี 5/2559 

 คณุจิตตพนัธ์ได้รายงานให้ทราบวา่มีการอพัเดตข้อตกลง FTA และได้มีการพดูคยุเร่ืองการจดัทําความตก

ลงการค้าเสรีระหวา่งไทยกบัสหภาพยเูรเซีย (EAEU) โดยรัสเซียได้เข้ามาเจรจาโดยแจ้งวา่อยากทํา FTA ระหวา่ง

สหภาพยเูรเซีย กบัไทย ซึง่คณุจิตตพนัธ์คาดวา่นา่จะมีการทํา FTA ตอ่ไป 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 



5.4 สรุปสัมมนาโครงการ Taiwan-Southeast Asia Dialogue : Regional Challenges and Cooperation 

Possibility  

         คณุศิวาพรได้รายงานให้ทราบว่าเป็นการจดัโครงการสําหรับนกัศึกษามากกว่า แต่มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับ

สมาคมฯคือ ประเทศไทยอยากให้ไต้หวนัมาลงทนุใน  Southeast Asia มากขึน้ โดยการสมัมนาครัง้นีไ้ด้มีการแจ้งวา่

การลงทุนในแตล่ะประเทศมีอปุสรรคอย่างไรบ้าง และมีการเปรียบเทียบใน 10 ประเทศว่ามีการลงทนุเป็นอย่างไร 

ซึง่ประเทศไทยมีชอ่งทางท่ีจะลงทนุมากท่ีสดุ ซึง่ไทยอยูใ่นลําดบัท่ีดี  

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

6.1 การประชุมกับสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 คณุศิวาพรได้รายงานให้ทราบว่าสภานิติบญัญัติได้รับการร้องเรียน จึงอยากแก้พระราชบญัญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภคใหม่ เน่ืองจากไม่มีความทนัสมยั ประชาชนในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และกลุ่มรถไม่ได้รับความเป็นธรรม ทํา

ให้สคบ.อยากปรับปรุงกระบวนการจึงได้เสนอตอ่สภานิติบญัญัติเพื่อปรับปรุงกฎหมาย สภานิติบญัญัติจึงเชิญสภา

อตุสาหกรรมแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม และฝ่ังผู้ประกอบการเพ่ือให้ข้อมลู และสง่comment กลบัยงัสภานิติบญัญตั ิ

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

6.2  การระงับใช้สารของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดร.ปรีชากรได้รายงานให้ทราบว่าจะมีการประชมุ ACSB,  ACA,  ACC ท่ีประเทศบรูไน และแจ้งว่าทาง 

USA ได้มีการระงับการใช้สารถึง 19 ตวั ซึง่ทางประเทศไทยติดอยู่ 2 ตวั ปัญหาคือตามกฎ EU กับ USA ใช้ไม่

เหมือนกนั ซึง่ไทยใช้ตามหลกัเกณฑ์ของ EU โดยปัญหาดงักล่าวไม่ใช่ปัญหาเร่ืองความปลอดภยั แต่เป็นปัญหา

เร่ืองข้อเรียกร้อง ซึ่งทาง EU ได้ออกกฎว่าสามารถใช้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ทีกํ่าหนด ซึ่งหลงัจากประชุมกับทาง ACA 

แล้วจะแจ้งให้กับท่ีประชมุได้ทราบต่อไป และแจ้งเร่ืองแป้งที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าปัจจุบนัมีการตัง้ศนูย์ข้อมูลของ  

AEC เพ่ือให้ทกุคนได้รับขา่วสาร 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

6.3  การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ผู้บนัทกึการประชมุ                เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


