
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 12/2560 

วนัองัคารท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องรชัดา 1 ชัน้ 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ รชัดาภิเษก 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             

3.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

4.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

6.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

7.  คณุนิพนธ ์  เผา่น่ิมมงคล 

8.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

11. ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. คุณสรุยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

14. คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล  แทนคณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

15. ดร.พศิาล  จนัทฤทธริศัม ี

16. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

17. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

18. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้    

19. คุณมกุดา  โจวตระกูล 

20. คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

21. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

22. คณุกานต ์ ดาวมณ ี

23. คุณสมบตั ิ           วนาอุปถมัภกุ์ล 

24. คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

25. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

  

1.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอื่น) 

2.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

3.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

4.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 
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5.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

6.  คณุนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 

 

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

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

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

3.  คณุวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 10.00 น. 

คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกลา่วเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

คุณเกศมณี เลศิกจิจา ประธานในที่ประชุมไดแ้จง้ให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ความจาํเป็นที่

อาจจะต้องมกีารขอแก้ไข พรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในกรณีเรื่องเลขจดแจง้ ทีต่้อง

จดแจ้งก่อนผลิตซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อภาคธุรกิจ หรอืในเรื่องของนิยามสารสําคญัใน

เครื่องสําอางตามพรบ.ดงักล่าวโดยในขณะน้ีทาง รองนายกวษิณุฯ ไดม้อบหมายใหท้าง กพร เขา้

มารบัฟังและช่วยภาคอุตสาหกรรมแกไ้ขปัญหาต่างๆ    

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 11/2560 วนัท่ีพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 

2561 

มตทิีป่ระชุม

 

   ขอแกไ้ขรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ ในหวัขอ้ 5.3 รา่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรือ่ง กาํหนดสารป้องกนัแสงแดดทีอ่าจใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติเครือ่งสาํอาง (ฉบบั

ที ่2) พ.ศ. ....  โดยขอแกไ้ขเป็นวา่ - อย.ไดป้รบัลด % สาร Benzophenone-3 ลงจาก 10% เป็น 

6% โดยให ้grace period ที ่180 วนั ทัง้น้ีทางสมาคมไดม้กีารแจง้ใหส้มาชกิสมาคมไดร้บัทราบ

เรือ่งน้ีแลว้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2560 ภายหลงัจากที ่ASEAN ไดม้กีารรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าว 

 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 6 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1.) คุณศริกุิล สมทุรสาคร (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105557161766) 

บจก. บเีจซ ีสเปเชยีวตีส้ ์
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เลขที ่99 ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทร : 02 381 4548 อเีมล ์: RungratA@bjc.co.th  

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

2.) คุณนฤนาท จัน่เพช็ร ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0107560000125) 

บมจ. ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์ 

เลขที ่251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 

10120 

โทร : 02 079 9888 อเีมล ์: Naruenart@leogloballogistics.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิส)์ 

(ทราบขา่วจากทางเฟซบุ๊คสมาคมฯ) 

 

3.) คุณอสันี ชืน่จติต ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0125541000121) 

บจก. บิก๊ เคมคิอล  

เลขที ่333/12-13 หมู่ 9 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุร ีตําบล ละหาญ อําเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุร ี11110 

โทร : 086 089 1091 อเีมล ์: assanee@bicchemical.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูนํ้าเขา้และผลติยา) 

 

4.) คุณธารทพิย ์ทวศีกัดิ ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0105559192219) 

บจก. มามา่ เคม  

เลขที ่3 อาคารพรอ้มพนัธุ ์3 ชัน้ที ่12 ซอยลาดพรา้ว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 

โทร : 02 024 6646-7 อเีมล ์: mamatharn@mamachem.co.th 

ธุรกจิหลกั : ผูข้ายและจดัส่งวตัถุดบิ 

 

5.) คุณจริชัญา คนไว (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105539050214) 

บจก. พเีจน้ อนิดสัทรสี ์(ประเทศไทย) 

เลขที ่700/103 หมูท่ี ่1 ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

โทร : 038 214 343 อเีมล ์: jiratchaya.khonwai@pit.pigeon.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

6.) คุณบุญฤทธิ ์กจิเจรญิโรจน์ (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105496000377) 

บจก. ศริบิญัชา  

เลขที ่37 ซอยวชริธรรมสาธติ51 หมูท่ี1่ ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 

โทร : 02 746 2642 อเีมล ์: boonyarit.kit@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 
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มตทิีป่ระชุม

 

  รบัรองสมาชกิ 5 บรษิทั คอื บจก. บเีจซ ีสเปเชยีวตีส้ ์ , บมจ. ลโีอโกลบอล โลจิ

สตกิส์ , บจก. มาม่า เคม , บจก. พเีจน้ อนิดสัทรสี ์(ประเทศไทย) , บจก. ศริบิญัชา และ ขอ

เอกสารเพิม่เตมิ 1 บรษิทั คอื บจก. บิก๊ เคมคิอล   

3.2 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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รบัทราบ 

3.3 การเตรียมความพร้อมจดัสมัมนา PIF ในวนัศุกรท่ี์ 18 พฤษภาคม 2561 โดยฝ่าย

จดัหารายได้และฝ่ายวิชาการ 

คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า การจดัสมัมนาอบรม PIF มกีารวางแผนทีจ่ะ

สรา้งเน้ือหาตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน โดยใช ้Guideline ของ อย เป็นตวัตัง้ โดยกลุม่เป้าหมาย คอื กลุม่

ผูป้ระกอบการ SME ขนาดเลก็ และ ขนาดกลาง ในขณะทีว่ทิยากรซึง่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่

จะคอยช่วยเป็นพี่เลีย้ง ลกัษณะการสอนจะเป็นไปในรูปแบบของพี่สอนน้อง ซึ่งในขณะน้ีได้มกีาร

ร่างกําหนดการคร่าวๆขึน้มา โดยกําหนดงานจะจดัขึน้ในวนัศุกรท์ี่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 

08.00-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพฯ รบัจาํนวน 120 ท่าน สําหรบั

คา่ใชจ้า่ยราคา 3600 บาท/ท่าน (สาํหรบัสมาชกิ) และ 4000 บาท/ท่าน (สาํหรบับุคคลทัว่ไป) 

ธันวาคม 1มกราคม-31 ธันวาคม 2560

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี560 102,600.00 567,000.00                                 

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 92,000.00 220,900.00

เงินรับบริจาค 180,000.00 220,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 374,600.00              1,061,600.00                             

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00                 337,000.00                                 

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 289,961.69

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,547.00                   38,213.00                                   

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,502.50                   27,949.59                                   

ค่าไฟฟ้า 793.00 11,237.25                                   

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 3,253.58 15,062.58

ค่าใช้จ่ายอื�น 61,988.32                 484,378.84                                 

รวมค่าใช้จ่าย (103,084.40) (1,203,802.95)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 271,515.60 (142,202.95)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 มกราคม 2561 (142,202.95)

-                             142,202.95                                 

หน่วย:บาท
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3.4 การลาออกจากตาํแหน่งอปุนายกสมาคมฯฝ่ายภาษี การค้า และฝ่ายการเงิน ของ 

คณุจิตตพนธ ์หงสสิ์ริ 

คุณจติตพนัธ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากทางบจก.เดอะซนัเคมคีอล ได้

มอบหมายหน้าทีใ่หคุ้ณจติตพนัธ ์ไปดูแลงานของบรษิทัในต่างประเทศ ซึง่ทําใหไ้ม่สะดวกและไม่มี

เวลาเพยีงพอในการทาํหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมายในตําแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ดงันัน้จงึจาํเป็นจะต้อง

ขอลาออกจากตําแหน่งอุปนายกสมาคมฯ เพื่อที่จะไดเ้ปิดโอกาสให้แก่กรรมการผู้มคีวามสามารถ

ท่านอื่นๆไดข้ึน้มารบัตําแหน่งหน้าทีด่งักล่าวแทน โดยทาง บจก.เดอะซนัเคมคีอล ไดส้่งผูแ้ทน คอื 

คุณเกรยีงไกร ประสทิธผิล  

 

มตทิีป่ระชุม

 

 - รบัทราบ 

4.1 สรุปการประชุมคณะทํางาน ACSB 1/2561 วนัองัคารท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 

13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยฝ่ายวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณดร.ธนกร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การประชุม คณะทํางาน ACSB 1/2561 ได้

พดูถงึ การกําหนดการเพิม่สารหา้มใช ้3 รายการใน Annex ll  ซึง่ไดแ้ก่ Lyral (HICC), Atranol 

และ Chloroatranol ซึ่งจะมกีารประกาศเป็นกฎหมายประมาณว่าตัง้แต่วนัที ่23 สงิหาคม 2562 

เครื่องสําอางชนิดใหม่ทีม่สีารเหล่าน้ีจะถูกหา้มวางตลาด (ผลติ/นําเขา้) ในอาเซยีน และตัง้แต่วนัที ่

23 สงิหาคม 2564 จะต้องไม่มผีลติภณัฑเ์ครื่องสําอางที่มสีารเหล่าน้ีอยู่ในตลาดอาเซยีน ทัง้น้ี

เครือ่งสาํอางทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดน้ีจะถูกถอดออกจากตลาด  

ในเรื่องของสาร Triclosan จากการประชุม ACSB ครัง้ที่ 27 ที่ประชุมขอให้ประธาน 

ACSB สอบถาม European Commission ถึงความชดัเจนว่า Triclosan สามารถใช้เป็น 

antimicrobial agent ทีค่วามเขม้ขน้ 0.3% ใน เครื่องสําอางหรอืไม ่ ระหว่างน้ียงัยนืยนัการใช ้

Triclosan เป็นสารกนัเสยีตามขอ้กําหนดเดมิ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างรอคําตอบจาก European 

Commission  

จาก EU regulation ที ่2017/2228 เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 มกีําหนดเพิม่สารใหม่ไดแ้ก่ 

peanut oil (and derivatives) and hydrolyzed wheat protein ใน Annex III ดว้ยเหตุผลว่า สาร

ดงักลา่วอาจะทาํใหเ้กดิการแพไ้ด ้โดยมขีอ้กําหนด ดงัน้ี 

1. Peanut Oil and derivatives – Sets a maximum concentration of peanut 

proteins of 0.5ppm. It appears to be clear from the discussion in the regulation that this 

limit relates to the peanut protein content of the peanut oil (or derivative) not the final 

cosmetic. 

2. Hydrolyzed wheat protein – Sets a maximum molecular weight average for the peptides 

in the hydrolysate of 3.5 kDa.  

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

สาํหรบั Process for New Materials ทาง ACA เสนอกระบวนการเสนอสารใหม่ทีไ่ม่อยู่ใน EU 

Ingredient List หรอืตําราเครื่องสําอางอื่นใด ทัง้น้ี ทีป่ระชุม ACSB ให ้ ACA ทบทวน proposal 

และเวยีนใหป้ระเทศสมาชกิใหค้วามเหน็ เพือ่นําเสนอในทีป่ระชุม ACSB ครัง้ที ่28 ต่อไป 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 - รบัทราบ 

4.2 สรุปประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปฎิรูประบบ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ ในวนัพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดค์อนเวนชัน่ โฮเทล็ กรงุเทพฯ โดยคณุศิวาพร 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ประชุมรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อ

ประเดน็การปฎริปูระบบคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ เป็นการประชุมเพื่อศกึษาว่าจะทํา

อยา่งไรทีจ่ะใหม้รีะบบการปฏริปู อย ทีส่มบรูณ์ ซึง่ไดเ้ชญิทุกฝ่ายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มรบัฟังและ

หารอื โดยมเีป้าหมายว่าจะต้องนําแผนการปฏริปูไปเสนอใหก้บัทางคณะรฐัมนตรใีนช่วงเดอืนพ.ค. 

น้ี 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 - รบัทราบ 

5.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ สภา

อตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 


