
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยครั้งที่ 8/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ  

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณี  เลิศกิจจา  
2.  ดร.ปรีชากร           สุวรรณเพ็ญ       
3.  ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวัลย์ 
4.  คุณชนะชัย  วรรณประเสริฐ 
5.  คุณฐิติ  ตัณฑสุทธิ์ 
6.  คุณมณีรัตน์  สุขจิตร 
7.  คุณภูวดล  อ้างสันติกุล 
8.  คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน ์
9.  คุณมุกดา  โจวตระกูล 
10.  คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 
11.  คุณสมบัติ  วนาอุปถัมป์ แทน คุณมาลี  หาญสุโพธิพันธ์ 
12.  คุณกิตติชัย  สุขประสงค์ แทน ดร.นีรนารถ จิณะไชย 
13.  คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ 
14.  คุณชนิดา  อยู่เชื้อ 
15.  คุณยลธิดา  พานิชปรีชา 
16.  คุณชลิดา  สัทธรรมนุวงศ์ แทน คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์ 
17.  คุณวิมลศิริ  ปัญจธนศักดิ์ 
18.  คุณอนันต์  เหลืองสถิตกุล 
19.  คุณอนงค์นาถ ทั่งหรรษพร แทน ดร.จิระพันธ์ ม่วงเจริญ 
20.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสิน 
21.  คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น) 
1.  คุณนิพนธ์   เผ่านิ่มมงคล 
2.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
3.  คุณสุพจน์  รุ่งเจริญ 
4.  คุณอภินันท์  โรจนวิภาต 
5.  คุณพงศ์ประพันธ์  สุสัณฐิตพงษ์ 
6.  คุณภูสิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 
7.  Mr.Peter   William 
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8.  ดร.สุษิรา  สุดกรยุทธิ์ 
9.  คุณณัฏฐ์ชร  ปุณมนัสโภควิชญ์ 
10.  คุณวัชราพร  ผาวิจิตราสกุล 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  คุณสมหมาย  เหลืองอร่าม บริษัทอุตสาหกรรมรูเบีย จ ากัด 
2.  คุณพิพัฒน์  กิตติประภารัชณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3.  คุณวรรณนิภา ฉิมน้อย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4.  คุณพิมพ์  มะโนรมณ์ สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา  นายกสมาคมฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2562 
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3.2 ความคืบหน้า เรื่อง หนังสือแจ้งสมาชิกเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบ ารุงสมาชิก โดยทีม

เลขา 
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ความคืบหน้าในการแจ้งเปลี่ยนแปลง

อัตราการเก็บค่าบ ารุงสมาชิกของทางสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้ทางทีมเลขาได้ท าการเรียกเก็บค่า
บ ารุงสมาชิกทั้งประเภทรายปี และตลอดชีพ ซึ่งในตอนนี้ยอดที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดอยู่ที่ 
649,000 บาท ยอดที่ช าระแล้วอยู่ที่ 305,250 บาท โดยประมาณ 129 บริษัท จาก 297 บริษัท
และตอนนี้ทางทีมเลขาได้มีการโทรแจ้งถึงการช าระค่าสมาชิกให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 

3.3 สรุปยอดการจ าหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา 
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ยอดจ าหน่ายหนังสือ ASEAN 

COSMETIC  DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้ยอดจ าหน่ายหนังสือในงาน Beyond Beauty เดือน
กันยายนทั้งหมด 6 เล่ม รวมเป็นเงิน 5,400 บาท จากหนังสือทั้งหมด 1,500 เล่ม คงเหลือ
จ านวนทั้งสิ้น 1,018 เล่ม  

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 

3.4 ความคืบหน้า เรื่อง การเตรียมงานสัมมนาวิชาการ โดยทีมเลขา 
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าในการจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่ง

ได้ก าหนดการจัดวันสัมมนาวิชาการเป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และในส่วนของสถานที่ใน
การจัดสัมมนาก าหนดเป็นโรงแรมแกรนด์ เมอริเคียว ฟอร์จูน พระราม9 ได้จ ากัดบุคคลเข้าร่วม
ทั้งหมดไม่เกิน 200 ท่าน ในส่วนของราคาและก าหนดการจัดสัมมนานั้นทางสมาคมฯ จะหารือ
ในที่ประชุมอีก 1 ครั้งและจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบได้ในภายหลัง 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

3.5 สมาชิกใหม่ 1 บริษัท 
1. คุณชยาภรณ์  อรุณนิยมศิลป์ (เลขที่ทะเบียนการค้า : 0135559014027) 
บริษัท คิว-มา คอสเมติก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
77/118 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 
โทร : 02 – 1992086  Email : info@gma-group.com   
Website : https://www.qmapackage.com 
ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย – ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม – รับรองการเป็นสมาชิก 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 สรุปการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง“การสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล” ภายใต้โครงการพัฒนาดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 – 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (โดยคุณฐิติ) 

  - คุณฐิติ ได้รายงานให้ที่ประชุทราบถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดโดยส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อ านวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองภาคคือ  

1.การน าเสนอ “ผลการจัดท าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ”โดยเน้น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพหรือ New 
S-Curve คืออุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
หรือ Medical Hubโดยทีมงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  

2.การเสวนาเรื่อง “การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล” โดยมี 1.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 2.รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา Executive Advisor สนง.เพ่ือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3.ผู้แทน สนง.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  4.ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม  
5.ผู้แทนบริษัท Start-up สรุปเป็นการพูดถึงที่มาที่ไปของอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจดิจิทัลใน
มุมมองของแต่ละท่านและความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2 การสัมมนาทบทวนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยพ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓" วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดเชียงราย (โดยคุณฐิติ) 

  - คุณฐิติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านสุขภาพโลกของ
ไทยให้มีความสอดคล้องกันและส่งเสริมการท างานระหว่างกระทรวงและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง
โดยผ่านความเห็นชอบจากนายกและคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  
มีวัตถุประสงค์คือประเทศไทยมีบทบาทน าด้านความมั่นคงด้านสุขภาพและร่วมส่งเสริมการ
พัฒนาสุขภาพโลกท่ียั่งยืน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คนจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากเป็น
ภาครัฐประมาณ 32 หน่วยงานและภาคเอกชน 2 หน่วยงานคือสภาอุตสาหกรรมและสภา
หอการค้าไทย ซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์เป็นผู้เปิดงานและร่วม
อภิปราย ในส่วนที่ปรึกษา สนง.ปลัดก.สธ.ด้านการต่างประเทศ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐเปิด
การบรรยาย “ความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่ : เราควรจะ
ยืนอยู่ที่จุดใด” 
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จุดประสงค์ของการสัมมนาคือต้องการทบทวนแก้ไขปัญหาและคิดหาแนวทางใหม่ใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมาครึ่งโครงการ (2559-2561) ได้พบปัญหาต่างๆดังนี้ 
- ผู้บริหารเห็นว่ายุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจึงขาดการก ากับดูแล มีการเปลี่ยน

ผู้บริหารกองการต่างประเทศบ่อยครั้ งและหน่วยปฏิบัติจะเน้นการขับเคลื่อนพัฒนา
ภายในประเทศต่างจาก สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), สนง.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ( สปสช.),  และสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ     ( สช.) ที่ชัดเจนในการ
เป็นผู้น าในเวทีโลก 

- ไม่มีหน่วยงานใดน าตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
นักวิจัยไม่สามารถพิจจารณาความก้าวหน้าในรูปแบบร้อยละของความส าเร็จตามแผนได้ เช่น
การจัดประชุมก าหนดไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่มีการประชุมเลย 

4.3 สรุปการสัมมนา เรื่อง“โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย – สหภาพยุโรป (EU)” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ 
ห้องบอลล์รูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (โดยคุณภูวดล) 

  - คุณภูวดล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงทางกรมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย -
สหภาพยุโรป กล่าวถึงอุปสรรคการท างาน และการด าเนินงานของทางกรมเจรจาการค้า กรม
เจรจาค้าปลีกได้หาข้อมูลในเบื้องต้นว่าในปี 2014 ประเทศไทยได้มียอดค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลก 
และในปี 2016 ประเทศไทยมียอดค่าใช้จ่าย Top 5 ของโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมี
ก าลังในการซื้อ ซ่ึงทางกรมเจรจาการค้าไดพ้ยายามพลักดันในเรื่องของมาตรการภาษี แต่ว่าทาง
กรมเจรจาการค้าบอกว่าในเรื่องการเจรจา FTA สหภาพไทย – ยุโรปไม่ใช่แค่ในเรื่องของสินค้า
แต่ในตอนนี้ทาง FTA ก าลังมุ่งติดตามกลุ่มประเทศที่ก าลังเจรจากับยุโรปได้มีประเทศไหนบ้าง
และผลการเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง แต่ในการเจรจาการค้าไทย - สหภาพยุโรปได้แบ่งออกเป็น 3 
หมวด 1.สินค้าคลัง เช่น สินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ 2.ภาคการบริการ เช่น ขนส่ง ประกันภัย 
การเงิน การศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมด 3.เป็นการเปิดให้สหภาพยุโรปเข้ามา
เจรจาการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1010  
ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
 
  
 


