
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 5/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

3.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

4.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

5.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

6.  ดร.นีรนารถ  จณิะไชย  

7.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

8.  ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

9.  คณุวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สษุริา    สุดกรยทุธิ ์

10. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์ 

11. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

12. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

13. คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

14. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

15. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

16. คณุวรนุช  เตมิตระกูล 

17. คณุสพุชัชา  คณาวงศ ์

18. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์  แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์  

19. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

  

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

3.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

11. คุณอรรณพ  อารญัญกิ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

12. คุณมกุดา  โจวตระกูล 

 

1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอคอม ซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

3.  คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์  บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

4.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกิจจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 คุณเกศมณ ีประธานในทีป่ระชุมไดแ้จง้ใหก้รรมการในทีป่ระชุมทราบถงึเกณฑก์าร

เขา้รว่มประชุมบอรด์ว่าหากกรรมการท่านใดไมเ่ขา้ประชุมครบ 3 ครัง้ จะมกีารส่งหนงัสอืแจง้เตอืนให้

เขา้รว่มการประชุม ซึง่เกณฑน้ี์มผีลบงัคบัใชท้ัง้กลุ่มฯเครือ่งสาํอางและสมาคมฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 4/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 สมาชิกใหม่ 6 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1.) คณุชญาภา แช่มพงษ ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0105558042337) 

    บจก.ซเีอน็ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ 

    106/115 ซอยนกักฬีาแหลมทอง14 แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กทม. 

    โทร : 062 949 8888 อเีมล ์: cncorporation99@gmail.com 

    ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

    (ทราบขา่วจาก งานอบรมPIF ครัง้ที ่2) 

 

2.) คุณดร เกสรสมบตั ิ(เลขทะเบยีนการคา้ : 0505556009428) 

     บจก.เฮริบ์ เบสคิส ์ 

mailto:cncorporation99@gmail.com�


สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

     79 หมู ่3 ตําบลหารแกว้ อําเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่

     โทร : 052 009 438 อเีมล ์: herb_basics@yahoo.com 

     ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

3.) คณุเพญ็จนัทร ์พานิชกุล (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105553046989) 

     DKSH Management (Thailand) Ltd. 

     2016 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กทม.  

     โทร : 081 815 8211 อเีมล : phenchan.p@dksh.com 

     ธุรกจิหลกั อื่น (เจา้ของผลติภณัฑ)์ 

     (ทราบขา่วจาก บจก. ดเีคเอสเอช) 

 

4.) คุณรณกร แซ่ลี ้(เลขทะเบยีนการคา้ : 0105561082115) 

     บจก.แอนนา เบลลา่ 

     282/8 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 

     โทร : 02 246 6180 อเีมล ์: annabella.th@annabella.org.in 

     ธรุกจิหลกั ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

5.) คุณวรีศิา  ยาไทย (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105556065496) 

    บจก. คอนวาเทค (ประเทศไทย) 

    87 อาคารเอม็ไทยทาวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนีิ  

    เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

    โทร : 02 614 7015 อเีมล ์: Weerisa.Yathai@convatec.com 

    ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูนํ้าเขา้เครือ่งสาํอาง) 

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

 6.) คณุนิจรตัน์ นาคถนอม (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105522020724) 

      บจก. ไทยเมจฟิารม์าซวิตคิลั 

      37 ซอย ฉลองกรงุ 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาํปลาทวิ  

     เขตลาดกระบงั กทม. 

     โทร : 02 326 0750-4 อเีมล ์: nijarat@fac.thaimeiji.co.th , rungnapa@thaimeiji.co.th 

     ธรุกจิ : Importer own product 

      (ทราบขา่วจาก งานสมัมนา PIF ครัง้ที ่2) 
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สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มีนาคม 1มกราคม-31มีนาคม2561

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี561 66,000.00 148,500.00                                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายได้อื�น 0.00 87,000.00

รวมรายรับ 66,000.00                 235,500.00                                               

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 33,500.00                 100,500.00                                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 29,350.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,366.00                   7,213.00                                                    

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,636.00                   7,149.02                                                    

ค่าไฟฟ้า 945.25 2,420.75                                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,385.16 2,425.16

ค่าใช้จ่ายอื�น 25,043.74                 87,668.85                                                  

รวมค่าใช้จ่าย (65,876.15) (236,726.78)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 123.85 (1,226.78)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 เมษายน 2561 (1,226.78)

-                             142,202.95                                               

หน่วย:บาท

มตทิีป่ระชุม

 

 - รบัรองการเป็นสมาชกิบรษิทั 4 บรษิทั ได้แก่ บจก.ซเีอ็น คอรเ์ปอรเ์รชัน่,     DKSH 

Management (Thailand) Ltd.,บจก. คอนวาเทค (ประเทศไทย และ บจก. ไทยเมจฟิารม์าซวิ-ตคิลั 

และมมีตขิอเอกสารเพิม่เตมิ 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บจก.เฮริบ์ เบสคิส ์และ     บจก.แอนนา เบลลา่ 

3.2 ความคืบหน้าในการจดัทาํหนังสือ ACD โดย ดร.สษิุรา 

 คุณวิมลศิริ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการจดัทําหนังสือ Asean 

Cosmetic Document ขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาต่างๆ ส่วนของ

การจดัส่งหนังสอืหลงัพมิพ ์, การจดัทําใบจองหนังสอืทีจ่ะนําไปตัง้ในงาน Beyond Beauty การชําระ

เงนิไดม้กีารเตรยีมใบเสรจ็เป็นฉบบัภาษาองักฤษไวแ้ลว้ เมื่อพมิพเ์สรจ็แลว้จะมหีนังสอืส่วนหน่ึงมอบ

ใหอ้ย. ประเทศต่างๆ รวมถงึหน่วยงานต่างๆ ซึง่ไดม้อบหมายใหค้ณุวชัราพรเป็นผูด้แูลในสว่นน้ี   

มตทิีป่ระชุม

3.3 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนมีนาคม 2561  

 – ทีป่ระชุมรบัทราบและไดเ้ลอืกหน้าปกของหนงัสอื ACD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มีนาคม 1มกราคม-30 เมษายน 2561

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี561 18,000.00 166,500.00                                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 201,500.00 201,500.00

เงินรับบริจาค 15,519.00 15,519.00

รายได้อื�น 0.00 87,000.00

รวมรายรับ 235,019.00              470,519.00                                               

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 33,500.00                 134,000.00                                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 133,180.00 162,530.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,030.00                   10,243.00                                                  

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,095.20                   9,244.22                                                    

ค่าไฟฟ้า 963.00 3,383.75                                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 4,575.18 7,000.34

ค่าใช้จ่ายอื�น 101,596.27              189,265.12                                               

รวมค่าใช้จ่าย (278,939.65) (515,666.43)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (43,920.65) (45,147.43)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 พฤษภาคม 2561 (45,147.43)

-                             142,202.95                                               

หน่วย:บาท

3.4 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนเมษายน 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม

  

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มีนาคม 1พฤษภาคม-31 พฤษภาคม 2561

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี561 50,100.00 216,600.00                                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 579,720.00 781,220.00

เงินรับบริจาค 0.00 15,519.00

รายได้อื�น 44,500.00 131,500.00

รวมรายรับ 674,320.00              1,144,839.00                                            

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 33,500.00                 167,500.00                                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 247,159.00 409,689.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 74,350.00                 84,593.00                                                  

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 3,004.25                   12,248.47                                                  

ค่าไฟฟ้า 2,385.94 5,769.69                                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,232.00 8,232.34

ค่าใช้จ่ายอื�น 10,702.50                 199,967.62                                               

รวมค่าใช้จ่าย (372,333.69) (888,000.12)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 301,986.31 256,838.88 

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 มิถุนายน 2561 256,838.88 

-                             142,202.95                                               

หน่วย:บาท

3.5 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนพฤษภาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม

  

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มิถุนายน 1มกราคม-30 มิถุนายน 2561

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี561 18,300.00 234,900.00                                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 10,800.00 792,020.00

เงินรับบริจาค 10,000.00 25,519.00

รายได้อื�น 0.00 131,500.00

รวมรายรับ 39,100.00                 1,183,939.00                                            

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 33,500.00                 201,000.00                                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 409,689.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,269.00                   85,862.00                                                  

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,291.00                   14,539.47                                                  

ค่าไฟฟ้า 0.00 5,769.69                                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,842.00 10,074.34

ค่าใช้จ่ายอื�น 22,819.88                 222,787.50                                               

รวมค่าใช้จ่าย (61,721.88) (949,722.00)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (22,621.88) 234,217.00 

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กรกฎาคม 2561 234,217.00 

-                             142,202.95                                               

หน่วย:บาท

3.6 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนมิถนุายน 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม

  

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

กรกฎาคม 1มกราคม-31 กรกฎาคม 2561

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี561 9,300.00 244,200.00                                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 4,000.00 796,020.00

เงินรับบริจาค 20,000.00 45,519.00

รายได้อื�น 0.00 131,500.00

รวมรายรับ 33,300.00                 1,217,239.00                                            

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 33,500.00                 234,500.00                                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 409,689.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 6,035.00                   91,897.00                                                  

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,840.25                   16,379.72                                                  

ค่าไฟฟ้า 1,375.55 7,145.24                                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 4,504.00 14,578.34

ค่าใช้จ่ายอื�น 9,955.12                   232,742.62                                               

รวมค่าใช้จ่าย (57,209.92) (1,006,931.92)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (23,909.92) 210,307.08 

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 สิงหาคม 2561 210,307.08 

-                             142,202.95                                               

หน่วย:บาท

3.7 งบรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือนกรกฎาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม

  

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.8 ประกวดสมาคมฯการค้า ประจาํปี 2561 โดยฝ่ายเลขา 

 คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณารวมถึงเอกสารการ

ประกวดสมาคมการค้าประจําปี 2561 และการประกวดนายกสมาคมการค้าดเีด่นและนายกสมาคม

การค้ารุ่นใหม่ และได้แจง้ให้ทุกท่านทราบว่าจะมทีมีคณะกรรมการมาตรวจสมาคมฯในวนัพุธที่ 26 

กนัยายน 2561  

มตทิีป่ระชุม

 

 – ทีป่ระชุมรบัทราบหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล 

3.9 ความคืบหน้าในการจดัซุ้มในงาน Beyond Beauty วนัท่ี 20-22 กนัยายน 2561  

โดยฝ่ายเลขา 

 คุณเกศมณี ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่างาน Beyond Beauty ในปีน้ีจะจดัขึน้ในวนัที ่20-22 

กนัยายน 2561 ณ Hall 5-8 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี ซึ่งในงานน้ีทางสมาคมฯได้ไปออกบูธให้

คําปรกึษาด้วย โดยบูธของสมาคมฯจะอยู่บูธ C48 จงึอยากขอเชญิกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมงาน

ดงักล่าว   

มตทิีป่ระชุม

 

 – ทีป่ระชุมรบัทราบและไดม้กีารรวบรวมรายชือ่กรรมการทีจ่ะไปประจาํบธูในแต่ละวนั 

4.1 สรปุการจดัสมัมนา PIF ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 โดยฝ่ายจดัหารายได้และ

ฝ่ายวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณนิพนธ ์ไดร้ายงานผลสรุปการจดัสมัมนา PIF เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม 2561 ใหท้ี่

ประชุมทราบว่า ผลสรุปจากการทําแบบประเมนิของผูเ้ขา้ร่วมงานจาํนวน 60 ชุด โดยแบ่งเป็นหวัขอ้

หลกัๆ (แต่ละหวัขอ้มคีาํแนนเตม็ที ่5 คะแนน) ดงัน้ี 

1. เน้ือหาหลกัสูตร ตรงกบัความต้องการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้ได้คะแนนเฉลี่ยที ่ 

4.10 

2. เอกสารประกอบการอบรมและสมัมนาและสิง่อาํนวยความสะดวก ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 3.83 

3. ระยะเวลาของหลกัสตูรเหมาะสมกบัปรมิาณเน้ือหา ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่  4.13 

4. การลงทะเบียนและอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ยที ่  

4.48 

5. สถานที ่ในการจดัอบรมและสมัมนา 

5.1  สภาพหอ้ง และสิง่อํานวยความสะดวกภายในหอ้งอบรมและสมัมนา ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 

4.30 

5.2  ความสะดวกในการเดนิทาง ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่  4.25 

5.3  ทีจ่อดรถ ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่  4.20 

6. ความพงึพอใจในคณุภาพและปรมิาณอาหารวา่ง 4.28 

ดา้นการนําเสนอของวทิยากร

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ใหผู้้ผลติเพื่อขาย ผูนํ้า

เขา้เพื่อขาย หรอืผูร้บัจา้งผลติ จดัเกบ็ขอ้มลู เกีย่วกบัเครือ่งสาํอางไวเ้พื่อการตรวจสอบ (PIF) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 4.37 

 :  เทคนิคการบรรยาย มคีวามชดัเจน ตรงประเดน็และครบถว้น  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2. PIF ส่วนที ่1: ภาพรวมของเครื่องสําอาง (Cosmetic product summary) ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่  

4.37 

3. PIF สว่นที ่2: ขอ้มลูของวตัถุดบิ (Data of raw material) ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 4.23 

4. PIF สว่นที ่3: ขอ้มลูเครือ่งสาํอางสาํเรจ็รปู (Data of cosmetic finished  

product) ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 4.15 

 

สรุปไดว้่าค่าเฉลีย่โดยรวม คอื 4.226 จากจาํนวนแบบสอบถาม 60 ชุด และจากการจดังานในครัง้น้ีมี

ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึ 76 ท่านซึง่ถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาํอาง ครัง้ท่ี 3/2561 ในวนัท่ี 3 กนัยายน 

25641 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 สาํนัคณะกรรมการ

อาหารและยา โดย ดร.ธนกร 

  ดร.ธนกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน

เครื่องสําอาง ครัง้ที่ 3/2561 ที่ผ่านได้มกีารกล่าวถงึ ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง 

ฉลากเครื่องสําอาง พ.ศ. ... ว่าด้วยเรื่อง เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือ

ข้อความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกนั ซึ่งทางสมาคมไม่เห็นด้วยที่ทางกลุ่มคุ้มครอง

ผู้บรโิภคที่เสนอให้เพิม่ร่างอกี 1 ร่าง ที่ให้ใส่วนัหมดอายุในทุกผลติภณัฑ์เครื่องสําอาง ทัง้น้ีทาง

สมาคมฯ ไดถ้ามถงึขอ้มลูการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการแสดงวนัหมดอายุจากผูบ้รโิภคว่ามหีรอืไม่อย่างไร 

ซึ่งกลุ่มคุ้มครองผู้บรโิภคชี้แจงว่าไม่มขี้อมูลมาสนันสนุนและให้ผู้ประกอบการไปหาข้อมูลน้ีมาเอง  

นอกจากน้ีทางสมาคมได้อ้างอิงถงึการจดัทํา GRP และการประชุมหารอืกนัหลายครัง้ระหว่างผู้ที่

เกี่ยวข้องและได้ตกผลึกในบางประเด็นแล้ว แต่ข้อเสนอของกลุม่คุ้มครองผู้บรโิภคที่ให้แสดงวัน

หมดอายุในทุกผลติภณัฑน์ัน้ ทําใหผ้ลของการการประชุมและความพยายามที่กล่าวมานัน้สูญเปล่า 

ในส่วนของรายการในบญัชแีนบทา้ยของอกีร่างประกาศหน่ึง ในร่างประกาศขอ้ความ “เครื่องสําอาง

ป้องกนัแสงแดดทีม่สี่วนผสมของ Avobenzone หรอืเครื่องสําอางทีม่สี่วนผสมของ  Avobenzone “  

ในบญัชแีนบทา้ยนัน้ ฝ่ายเลขาไดม้กีารนําเสนอขอ้มลูเฉพาะ Avobenzone เท่านัน้ว่าสารน้ีง่ายต่อการ

เสื่อมสภาพดว้ยแสง ทางสมาคมชีแ้จงว่า Avobenzone  ไดม้กีารนําไปใชใ้นการป้องกนัการเปลีย่นสี

ของผลติภณัฑ ์เช่น น้ําหอม หรอืเจลอาบน้ํา ซึ่งหน้าที่ของ Avobenzone เป็นเพยีงเพื่อป้องกนัตวั

ผลติภณัฑ ์และทีป่ระชุมเหน็ดว้ยที่ตดัคําว่า  “เครื่องสําอางที่มสี่วนผสมของ Avobenzone” ออกไป

เพราะ ไม่ไดเ้ป็น Primary sunscreen product  ทางอย อยากใหใ้ส่วนัหมดอายุในเครื่องสําอาง

ป้องกนัแสงแดดทุกตวัแต่ทางนักวชิาการให้ขอ้มูลว่าการเสื่อมสภาพด้วยแสงนัน้มเีฉพาะ  chemical 

UV filters เท่านัน้  นักวชิาการเลยเสนอใหใ้ส่เฉพาะ  chemical UV filter ในบญัชแีนบทา้ย และต้อง

เป็นสารทีก่รมวทิยส์ามารถวเิคราะหไ์ด ้ซึง่ในปัจจบุนัวดัไดเ้พยีง 11 รายการ ทาง อย และนักวชิาการ

เลยใหใ้ส่ทัง้ 11 รายการของ Chemical UV filter ลงไปรายการในบญัชแีนบทา้ย  ผูป้ระกอบการชีแ้จง

ว่าเน่ืองจากที่ประชุมวนัน้ีพจิารณาขอ้มลูเรื่องการเสื่อมสภาพด้วยแสงของ Avobenzone เพยีงสาร

เดยีวเท่านัน้ เหตุใดจงึสรุปใหใ้ส่ 11 รายการของ Chemical UV filter ลงไปในร่างประกาศ  ทาง



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

สมาคมเสนอใหค้งไว้เฉพาะ  Avobenzone  เพยีงสารเดยีว อย่างไรก็ตามท่านประธานไม่ไดแ้ก้ไข

ตามที่สมาคมเสนอแต่เพยีงให้ฝ่ายเลขาบนัทึกไว้ในการประชุมเท่านัน้ ในประเด็นถัดมาเรื่องของ 

เลขท่ีใบรบัจดแจ้ง ทางสมาคมชี้แจงว่าคําว่าเลขที่ใบรบัแจง้และเลขที่ใบรบัจดแจง้นัน้ ทัง้สองคําน้ี 

ไมม่คีวามแตกต่างกนัในสาระสาํคญั ทางสมาคมไดเ้สนอใหใ้ชค้าํเดมิคอื เลขทีใ่บรบัแจง้  หรอืใหใ้ชท้ัง้

ทัง้ 2 คาํ คอื เลขทีใ่บรบัแจง้ หรอื เลขทีใ่บรบัจดแจง้ เพราะผูป้ระกอบการจะไดไ้ม่ต้องแก้ไขฉลากทีม่ ี

อยูใ่นปัจจุบนั ผู้เขา้ประชุม นักวชิาการเหน็ดว้ยว่าไม่ใช่สาระสําคญัแต่ทาง อย ต้องแก้ไขเพื่อให้ตรง

ตามกฎหมายที่เขยีนไว้  สมาคมชี้แจงว่าอยากให้พจิารณาถึงความจําเป็นของการแก้ไขเพราะการ

แก้ไขคําน้ีต้องแก้ไขฉลากทีม่อียู่ทัง้หมดในทุกผลติภณัฑ ์ในส่วนของระยะเวลาบงัคบัใช ้ทางสมาคม

เสนอใหข้ยายเวลาบงัคบัใชจ้าก 1 ปี เป็น  3  ปี เพราะเน้ือหาสาระในประกาศไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก

จากร่างประกาศที่ได้ร ับก่อนวันเข้าประชุม ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการจํานวนมาก และ

ผูป้ระกอบการไดเ้สนอใหท้ําประชาพจิารณ์จากผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อนการประกาศน้ีบงัคบัใชเ้น่ืองจากว่า

รา่งประกาศเรือ่งฉลากน้ียงัไมไ่ดม้กีารทาํประชาพจิารณ์มาก่อน 

มตทิีป่ระชุม

 

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.3 สรปุการประชมุวิชาการ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม และ วนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ท่ีผ่านมา ณ 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย โดยคณุชนะชยั 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่การประชุมวชิาการเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม และวนัที ่

4 กนัยายน ทีผ่่านมานัน้ไดก้ล่าวถงึ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง hand gel sanitizer ทาง

กองเครื่องมอืแพทยไ์ด้ออกหนังสอืเวยีนเลื่อนวนัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ (ร่าง) ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามยั 

(Alcohol based hand sanitizer) จากวนัที ่11 กนัยายน 2561 เป็นวนัที ่27 กนัยายน 2561 โดย

กล่าวสรุปในสาระสําคญัคอืจะปรบัผลติภณัฑใ์นกลุม่ดงักล่าวทัง้จากทีเ่คยเป็นยาหรอืเครื่องสําอางให้

มาตกอยูใ่นกลุ่มเครือ่งมอืแพทยท์ัง้หมด ซึง่ทางกลุม่วชิาการกําลงัประชุมเพื่อทําจดหมายเพื่อผ่อนผนั

ในเรื่องดงักล่าว และในการน้ีทางอย.ได้มกีารเสนอการยกร่างพรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ.  ทางสมาคมฯ 

กาํลงัหารอืกนัวา่จะนําเสนอขอ้เสนอนําเพิม่เตมิไปกบัการยกรา่งพรบ. ในครัง้น้ีหรอืไม ่
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 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.4 ประชมุคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 6/2561 โดย คณุนิพนธ ์

 ไมไ่ดร้ายงานในทีป่ระชุม 

 

4.5 การเตรียมการประชมุ ACC และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 

โดยดร.ปรีชากร 

 ดร.ปรชีากร ได้รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึการเตรยีมขอ้มลูประชุม ACC และ ACSB ทีจ่ะ

จดัขึน้ระหว่างวนัที ่22-26 ตุลาคม 2561 ณ เมอืงกลัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยหากกรรมการ

ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถตดิต่อประสานงานผ่านคุณชนะชยัได ้และในวนัที ่4 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ตุลาคม 2561 น้ีจะมกีารประชุมสรุป Pre-Read for ACSB Prep ณ สํานักคณะกรรมการอาหารและ

ยา 
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 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.6 คณะทาํงานเพ่ือดาํเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกบัโฆษณา 

 คุณศวิาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกลุม่เครื่องสําอางเริม่มปัีญหาเกี่ยวกบัการ

โฆษณาสนิคา้เครื่องสําอางมากขึน้ เน่ืองจาก กสทช เริม่เขา้มมีบีทบาทในการระงบัโฆษณาตามช่อง

ต่างๆ รวมถงึมกีารจดัตัง้คณะกรรมการใหมท่ีอ่าจจะมอีย.เขา้ไปนัง่ในกลุม่น้ีดว้ย รวมทัง้ยงัมขี่าวลอืว่า

ทางช่องแต่ละช่องไดร้บั negative list ทีบ่อกไวว้่าคําใดไม่สามารถโฆษณาได ้โดยมไิดดู้ตวับรบิท ทํา

ใหผู้ป้ระกอบการคอ่นขา้งไดร้บัความเดอืดรอ้นในเรือ่งดงักลา่ว จงึขอเสนอใหม้กีารจดั working group 

เพื่อดําเนินการเรื่องน้ี (นําโดย คุณอภินันท์) หลังจากนั ้นนัดทัง้3  สมาคม คุยกับกลุ ่ม post 

เครือ่งสาํอาง เกีย่วกบัปัญหาการโฆษณาในปัจจบุนั รวมถงึกระบวนการ defend ของบรษิทัว่าปัจจุบนั

ยงัมอียูห่รอืไม ่หรอื อาจรวม cluster สขุภาพเขา้ไปดว้ยกนัเลย 
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 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

5.1 กาํหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง GS1-2 สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 


