
รายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 6 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 13  ตลุาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้องGS1 room 2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็            ประธานทีป่ระชุม 

2.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ 

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล     

4.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

5.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

6.  ดร.จริพนัธ ์            มว่งเจรญิ 

7.  คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัป์กุล แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

8.  ดร.สุษริา               สุดกรยทุธิ ์ 

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์  

11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย   

12. คุณเอกรฐั   แจง้จรสั แทนคุณกฤษณ์  แจง้จรสั 

13. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ แทนคุณสุณ ี โอสถารยกุล 

 

1. คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2. ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 

3. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

4. คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

6. คณุนิรมล              บุญสาํเรจ็  

7. คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี

10. คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

11. คุณมกุดา              โจวตระกูล 

 

1. คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล  บจก.แมรีค่อมเมอรเ์ชยีลซพัพลาย 

 สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณณฐัพร  สนุทรสติ  บจก. วนัรตั(หน่ําเซยีน) 

3. คณุทชิากร   วนัเดวา   บจก.เคมภีณัฑ ์คอปอเรชัน่   



4. คุณสุภรา      บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) แทนคุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

3. คุณรุง่ฤด ี  กุลจติตเิพชร  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

ดร.ปรชีากร  สุวรรณเพ็ญ  อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการ

ประชุม โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 ไมม่ ี

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที่ ครัง้ท่ี 5/2559 วัน

พฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

    งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

3.2     
1. บรษิทั เรกคทิท ์เบนคเีซอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

สมาชิกสมคัรใหม่ 4 บริษทั 

คุณภวูนยั  มณปิีตะสุต 

     89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์หอ้งเลขที ่2504-2507 ชัน้25ถนนรชัดาภเิษก แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 

โทร. 02-0136900 ต่อ 6981  

ธุรกจิหลกั : ผูนํ้าเขา้-จาํหน่ายเครือ่งสาํอาง 

แนะนําโดย : ดร.ปรชีากร  สวุรรณเพญ็ 

 



2. บรษิทั ออเมนโต เคมคิอล จาํกดั 

คุณสกาวรตัน์  หริญักจิมงคล 

360 ซอยรงัสติ-นครนายก 44 ตาํบลประชาธปัิตย ์อาํเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 12130 

โทร : 02-5497737 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

แนะนําโดย : คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

 

3. บรษิทั เอชเอฟซ ีเพรสทจี แมนูแฟตเจอริง่ (ปะเทศไทย) จาํกดั 

คุณวรทิธิ ์ เดชวจิารณ์กจิ 

112/1 หมู่5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรล์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตําบลบางสมคัร อําเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 

โทร : 03-8545777 

     แนะนําโดย : คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ 

 

4. บรษิทั แปซฟิิค ซนัไรส ์โฮลดิง้ จาํกดั 

      คุณนฤนุช  พดัสว่าง 

      141/26 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชัน้18 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั 

กรงุเทพฯ    10500 

                โทร : 02-2375880-2 

                ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

                รูข้า่วสารจาก : เวบ็ไซด ์และเชญิมาแนะนําตวัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองทุกบรษิทั 

4.1 ภาษีนําเข้าเคร่ืองสาํอาง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คุณวมิลศริ ิแจ้งให้ทราบว่าในเรื่องการลดภาษีนําเขา้ สนิค้ากลุ่ม “เครื่องสําอาง-น้ําหอม” ให้

เหลอื 0% เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศนัน้ สมาคมฯไดม้กีารสอบถามความคดิเหน็ ไปยงัสมาชกิ

สมาคมฯ ได้ผลสรุปว่าไม่เหน็ด้วยในการกระทําดงักล่าว ซึง่สมาคมฯ ได้ส่งหนังสอืคดัค้านการลดภาษ ี

และ ชีแ้จงเหตุผล แก่ทางสภาหอการคา้ไทยแลว้   

มตทิีป่ระชุม

4.2 Laos language labeliing 

 รบัทราบ 

 คุณชนะชยั แจง้เรื่องการตดิฉลากเครื่องสําอางโดยใช้ภาษาลาว ในเครื่องสําอาง สามารถเขา้ดู

ไดใ้นเวบ็ไซต ์http://laoofficialgazette.gov.la โดยดร.นีรนารถ แจง้เพิม่เตมิวา่ทางอย.ลาว เจา้หน้าทีล่าว 

และทางสคบ.ประเทศไทย ไดม้กีารประชุมประสานงานกนัเพือ่ตอ้งการใหล้าวเขา้มาดงูานในประเทศไทย 

เน่ืองจากต้องการใช ้model ตามแบบประเทศไทย คุณนงลกัษณ์ แจง้ว่าเรื่องฉลากของประเทศลาวนัน้

ไดม้กีารประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไมม่กีารบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด ดร.ปรชีากร แจง้ว่าให้ทมีวชิาการดูใหแ้น่



ชดัว่าไดม้กีารจดัทําเป็นกฎหมายหรอืยงั เน่ืองจากเท่าที่ทราบยงัเป็นกฎกระทรวงอยู่ และตามเวบ็ไซต์

ของประเทศลาวยงัเป็นกรณปีระชาพจิารณ์ 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 สรปุการจดัสมัมนาระบบคณุภาพและความปลอดภยัในเคร่ืองสาํอาง โดยคณุนิพนธ ์

  

 คุณกรีนาถ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเรื่องผลประเมนิการสมัมนาระบบคุณภาพและความ

ปลอดภยัในเครื่องสําอาง อยู่ในเกณฑ์ระดบัด-ีดมีาก มรีายรบั 123,500 บาท รายจ่าย 75,000 บาท 

คงเหลอืกําไร 48,500 บาท และมขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. อยากใหเ้พิม่ระยะเวลาการอบรมต่อหวัขอ้เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

2. ระยะเวลาในการจดังานน้อยไป เพราะเน้ือหาค่อนขา้งมเียอะ ทําใหไ้ม่สามารถลงรายละเอยีด

ไดเ้ท่าทีค่วร 

3. อยากใหม้หีวัขอ้ Product efficacy testing อบรมในเชงิความรูแ้บบลกึ 

4. สไลด ์ดร.วรีวฒัน์ ตวัอกัษรเลก็มากทัง้ในเอกสารและทีนํ่าเสนอ 

5. อยากให้มหีวัขอ้เกี่ยวกบัแบรนด์ผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางในตลาดปัจจุบนั และการสนับสนุน

การกลา่วอา้งคณุสมบตั ิ

6. ชอบการยกตวัอยา่งของคณุอภนินัท ์ไดค้วามรูม้ากขึน้เยอะ 

7. present ด ีและอาหารอรอ่ย 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2 สรปุสมัมนาการย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและการย่ืนขอใบรบัรองความปลอดภยัใน

จีน โดยคณุอภินันท ์

 คณุกรีนาถ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่การสมัมนาการยืน่จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้และ

การยื่นขอใบรบัรองความปลอดภยัในจนี เป็นการจดัสมัมนาฯเพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทยใช ้agency ของ

ทางประเทศจนีในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า และยื่นขอใบรบัรองความปลอดภยั เน่ืองจากการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือขอใบรบัรองความปลอดภัยดังกล่าวเป็นการเรื่องที่ยากและมี

กฎระเบยีบมากมาย จะเป็นการงา่ยหากใชท้าง agency ของประเทศจนี 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3 สรปุประชุมเพื่อพิจารณาการจดัทาํรปูแบบการลดภาษี (Modality) รายการRequest List 

(ฉบบัสมบูรณ์) และ Initial Offer List ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-

ปากีสถาน โดยคณุจิตตพนัธ ์

คณุกรีนาถ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ว่ากลุ่มของเราไมม่ปัีญหาอะไร สําหรบักลุม่ทีม่ปัีญหา

หากมกีารเปิดการค้าเสร ีคอื กลุ่ม Textile กบั Garment ที่ไม่ต้องการเปิดการค้าเสรกีบัประเทศ

ปากสีถานโดยเดด็ขาด 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 



5.4 สรปุประชุมหารือกบักรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรื่องมาตรการท่ีมิใช่ภาษีรายสาขา

(Sectoral Annexes) ภายใต้ RCEP  โดยดร.ปรีชากร และคณุจิตตพนัธ ์

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าการประชุมหารอืเรื่องมาตรการทีม่ใิช่ภาษรีายสาขา

(Sectoral Annexes) ภายใต้ RCEP ซึ่งมองว่าเป็นเวทีสําคญัในการที่จะขอเข้าไปมสี่วนร่วม ซึ่ง

อุตสาหกรรมเครือ่งสาํอางมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็น กลุม่นํารอ่งในการเจรจาดา้นกฎระเบยีบ เพราะเป็นกลุ่ม

ทีม่กีารตกลงกนัในอาเซยีน เป็น บทบญัญตัเิครือ่งสาํอางอาเซยีนแลว้ แต่ยงัมบีางกลุม่ไม่ตอบรบัการเขา้

รว่มดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มยา โดยการจดัประชุมครัง้น้ีกเ็พื่อเตรยีมความพรอ้มของเจา้หน้าทีท่ีจ่ะ

เข้าร่วมประชุมในประเทศจนี ทางสมาคมจงึขอให้ทางกรมฯ ได้รายงานผลให้ภาคอุตสาหกรรมทราบ

ภายหลงัการหารอืดว้ย 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.1 โครงการเคร่ืองสาํอาง AFTA 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 คุณฐติ ิแจง้ว่าคุณเกศมณี นายกสมาคมฯ ไดร้่วมมอืกบัทางมหาวทิยาลยัมหดิลจดัทําโครงการ 

เรื่อง “การพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสําอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และสากล” เพื่อขอรบังบประมาณสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลอืเพื่อการ

ปรบัตวัของภาคการผลติและการบรกิารที่ได้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้าในปีงบประมาณ 

2560 ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการต่อยอดจากครัง้ที่แล้ว ซึ่งได้มกีาร

อบรม สมัมนา workshop หลายเดอืน ทําต่อเน่ืองกนั ทําใหไ้ดส้มาชกิเพิม่ขึน้ประมาณ 60 ราย โดยครัง้

น้ีอาจารย์วราภรณ์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัง้ เป็นเรื่อง Safety 

Assessment  โดยเฉพาะ เพื่อรองรบัอาเซยีน โดยทําเป็น workshop  โดยให้ทางสมาคมเขา้ไปช่วย

ชีแ้จงกบัทางกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์เพือ่จดัทาํโครงการต่อไป 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.2 ITAP 

 มกีารทํางานร่วมกบั ITAP หน่วยงานของ สวทช. เพื่อจดักจิกรรมต่างๆส่งเสรมิ ผูป้ระกอบการ 

SME  

โดยจะมกีารประชุมสมัมนาต่อยอดจากปีที่แล้ว ในงาน Cosmex ในวนัที่ 10 พฤศจกิายน2559 ณ ไบ

เทค บางนา ว่ามกีารพฒันาเพิม่ขึน้อย่างไรโดยต้องการผูป้ระกอบการ SME 5-10 รายเกี่ยวกบัเรื่องการ

พฒันาผลติภณัฑ ์โดยมุง่เน้นเรือ่งสมนุไพรไทย เพือ่ใหท้างรฐับาลเหน็วา่ ITAP มผีลงานอยา่งไร 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.3 การเรียกเกบ็ค่าสมาชิก 

 คุณนิพนธแ์จง้ให้ทราบว่าขณะน้ียงัมกีารคา้งชําระค่าบํารุงสมาชกิอยู่จาํนวนหน่ึง จงึต้องการหา

มาตรการแก้ไข โดยจดัตัง้คณะทํางาน ทําเป็นหนังสอืแจง้ไปยงัสมาชกิที่ค้างชําระค่าบํารุงสมาชกิ 2 ปี 

ซึ่งหากสมาชกิยงัต้องการเป็นสมาชกิต่อให้เร่งดําเนินการชําระค่าบํารุงสมาชกิ แต่หากไม่มกีารตอบ

กลบัมายงัสมาคมฯ ภายในเวลากาํหนด สมาคมฯจะขอตดัออกจากระบบสมาชกิ 



มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ และใหร้า่งเป็นหนงัสอืเพือ่ตรวจพจิารณาอกีครัง้ 

6.3  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Boardroom2 สภา

อตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์

  

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม                เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงานการ

ประชุม 


