
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 1 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

1.  ดร.ปรีชากร            สวุรรณเพ็ญ  ประธานท่ีประชมุ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุอรรณพ   อารัญญิก 

3.  คณุนิพนธ์   เผา่นิ่มมงคล     

4.  คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ 

5.  คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ  

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

7.  คณุจิตตพนัธ์  หงส์สิริ 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9.  ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุมกุดา                โจวตระกลู    

12. คณุแคทรียา  ศรเกต ุ

13. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

14. คณุสณีุ   โอสถารยกลุ 

 

1. คณุเกศมณี  เลิศกิจจา 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

3. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

4. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

5. ดร.จริพนัธ์               มว่งเจริญ 

6. คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

7. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 

9. คณุมาลี                  หาญสโุพธิพนัธ์ 

10. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส 



1. คณุอภินนัท์            โรจนวิภาต  

สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุศภุรา      ป่ินจินดา  บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 

3. คณุปริญญ์  มาสกรานต์  บจก.เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมตคิส์ โซลชูัน่ 

4. คณุปนยัรัตน์   แจม่จนัทร์เกษม  บจก.แอสพเรชัน่ 

5. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

6. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

ดร.ปรีชากร สวุรรณเพ็ญ อปุนายกฝ่ายตา่งประเทศ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมี

ระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 

ไมมี่ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 12/2558  

เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี  25 เมษายน  พ.ศ.2559 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

2559

1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม

(1เดือน)

รายรับ

รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบํารุงสมาชิก 18,300.00                                   

รวมรายรับ 18,300.00                                   

รายจ่าย

รายจ่ายในการดําเนินงาน 106,015.52                                 

รวมรายจ่าย (106,015.52)

รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ (87,715.52)

สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ

สําหรับงวดสิ�นสุดวันที�

หน่วย: บาท

งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนมีนาคม พ.ศ.2559  

 
 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

3.2     สมาชิกสมัครใหม่ 1 บริษัทฯ:  

1. บรษิทั แอสพเรชัน่ จาํกดั 

คุณปนยัรตัน์  แจ่มจนัทรเ์กษม เจา้ของกจิการ 

12/29 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทร. 087 9154732 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

ไดร้บัขา่วสารจากเวป็ไซต์ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองบริษัท แอสพเรชัน่ จํากดั 



4.1 แบบสอบถามความเหน็ผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองสาํอางไทย ในด้านแนวทางวิธีการท่ีดีในการผลิต

เคร่ืองสาํอาง (GMP) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คณุกรีนาถ เดชเดโช ไดร้ายงานใหท้ราบวา่เน่ืองจากไดม้กีารกระจายใหก้บัสมาชกิสมาคมผูผ้ลติ

เครือ่งสาํอางไทยเป็นเวลาไมน่าน ทาํใหม้จีาํนวนผูท้าํแบบทดสอบน้อยราย ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างใหผู้ป้ระกอบการทาํ

แบบสอบถาม คุณกฤษณ์จะรายงานใหท้ราบอกีครัง้ภายหลงั 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง สบู่ ในวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559  

  

 คุณนิพนธ ์เผ่านิ่มมงคล ไดร้ายงานใหท้ราบว่ามกีารจดัสมัมนา Cosmetic Formulation II  Surfactants ที่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ โดยในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 จะเป็นการบรรยายในส่วนของ

ภาคทฤษฎ ีและวนัที ่27 พฤษภาคม 2559 จะมกีารทํา Lab ซึง่ผูท้ ีเ่ขา้อบรมครบทัง้สองวนัจะไดร้บัใบ Certificate 

ดว้ย  

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมเตรียมการไทยสําหรบัการประชุมคณะกรรมการร่วมกาํกบัการดําเนินงาน 

ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน(ACFTA-JC) ครัง้ท่ี 10 โดยคณุจิตตพนัธ ์หงสสิ์ริ  

 คุณจติตพนัธ ์หงสส์ริ ิไดร้ายงานให้ทราบว่ามเีจา้หน้าทีไ่ดส้อบถามว่า ธุรกจิใดบา้งทีส่ามารถลดหย่อนภาษี

ให้แก่ประเทศจนีได้บ้าง เน่ืองจากสถานการณ์ของประเทศจนีนัน้ไม่ด ีเพราะประเทศจนีมองว่าประเทศในอาเซยีน

ไดร้บัผลประโยชน์จากประเทศจนี แต่ประเทศจนีกลบัไม่ไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา ผลสรุปคอืไม่มธีุรกจิใดตกลงทีจ่ะ

ลดหยอ่นภาษ ี

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3 สรุปการเข้าร่วมประชุมหารือการจดัตัง้องค์กรตาม พรบ. ของ กสทช.(ช่อง 7) โดยคุณชนะชยั วรรณ

ประเสริฐ 

 คุณชนะชยั วรรณประเสรฐิ ไดร้ายงานในทีป่ระชุมว่าเน่ืองจากครัง้น้ีเป็นการจดัประชุมครัง้แรก เพื่อหาแนว

ทางการจดัตัง้สมาคม ที่ประชุมเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่จะต้องเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ทําขึ้นในครัง้เดยีว และ

สามารถใชบ้งัคบัไดท้ัง้หมด และขอประชุมปรกึษาในคณะกรรมการทีด่แูลเรือ่งน้ีต่อไป 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 



5.4 สรปุการเข้าร่วมประชมุเจรจาสาํหรบัการประชมุ ACSB ครัง้ท่ี24 โดยดร.ปรีชากร ดร.ธนกร คณุชนะชยั 

 ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวลัย์ ได้รายงานในท่ีประชมุวา่จากการประชมุ ACSB  ทาง EU Regulation ได้มีประกาศ

ออกมาในเร่ืองสารออกซิไดซ์ไกลคอลท่ีมีข้อกําหนดในการใช้ ต้องแจ้งให้กบัสมาชิกทราบว่าจะต้องปรับเปอร์เซ็นให้อยู่

ตามเกณฑ์ภายในเวลา 1 ปี และอีกสารคือ นาโนซิงค์ออกไซด์ ท่ีเป็นสารกนัแดด ทางประเทศไทยได้มีการใช้ซิงค์ออก

ไซด์อยูแ่ล้ว เพียงเพิ่มเตมิในสว่นของนาโนเข้าไป ซึง่อ้างอิงตาม EU Regulation 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.5 สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพฒันาสมุนไพรไทย 

พ.ศ.2560-2564 โดยคณุกฤษณ์ แจ้งจรสั 

 คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์ได้รายงานในที่ประชุมว่ามกีารพจิารณาและเตรยีมผลกัดนัสมุนไพรเพื่อส่งเสรมิอย่าง

จรงิจงั เน่ืองจากมดีมีานมาก ไดแ้ก่ บุก, ขมิน้ชนั, ไพล, กระดอม, เกสรบวัหลวง, พรกิไทย, กวาเครอืขาว, ใบบวับก, 

คาํไทย, คาํฝอย,มะแวง้เครอื เจตมลูเพลงิ, จนัแดง, เถาวลัยเ์ปรยีง, จนัทรเ์ทศ, ฝาง, ชงิชี,่ เพชรสงัฆาต, มะขามป้อม

, มะระขีน้ก, มะล,ิ อบเชย, สมอไทย, สมอภเิพก, กระเจีย๊บ, ฟ้าทะลายโจร และขมิน้ ซึง่มกีารสํารวจสมุนไพร 207 

ชนิด เพื่อเตรยีมการส่งเสรมิไดแ้บ่งตามลกัษณะของการไดม้าในแง่ของวตัถุดบิ เช่น Organic, เกบ็จากป่า, ส่งเสรมิ

การปลกู, GAP, ขยายพนัธุ ์เกบ็พนัธุ,์ วชัพชื, เกบ็จากป่า, GCP เป็นตน้ 

           โดยในทีป่ระชุมไดร้ายงานสถานการณ์การพฒันาสมุนไพรไทย เน่ืองจากไทยมคีวามหลากหลายของพนัธุ์

พชืและสตัว์ป่าโดยมปีระมาณ 11,625 ชนิด แต่พบว่ามกีารนํามาใช้เพยีง 1,800 ชนิดหรอืประมาณ 15.5 % จาก

ทัง้หมด เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สปา 

เครือ่งสาํอาง เป็นตน้ ซึง่หน่วยงานรฐัมองวา่น่ีคอืโอกาสและการเพิม่ศกัยภาพของประเทศ 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

 

 

6.1 บริษัทท่ีไม่ใช่สมาชิกสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยต้องการรายช่ือและท่ีอยู่ของสถานประกอบการของ

ผู้ผลิตเคร่ืองสาํอาง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 คณุพงศ์ประพนัธ์ สสุณัฐิตพงษ์ ได้รายงานให้ทราบวา่มีบริษัทต้องการรายช่ือและท่ีอยู่ของสถานประกอบการ

ของผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 มตทิีป่ระชุม

 

 ใหม้กีารตกลงกบับรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย หากบรษิทัใดตอ้งการเปิดเผย

ขอ้มลู ทางสมาคมจงึสามารถใหข้อ้มลูดงักลา่วได ้และใหม้กีารกาํหนดลงในใบสมคัรสมาชกิวา่สามารถเปิดเผยขอ้มลู

ใหก้บับุคคลทัว่ไปทราบไดห้รอืไม่ 



6.2 การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์

การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


