
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 7 /2559 

วนัศกุรท่ี์ 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง Boardroom2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             ประธานทีป่ระชุม 

2.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา 

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล     

4.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ 

5.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

6.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

7.  คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัป์กุล แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

8.  ดร.สุษริา               สุดกรยทุธิ ์ 

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์  

11. คุณมกุดา              โจวตระกูล   

12. คุณกฤษณ์   แจง้จรสั 

13. คุณศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ แทนคุณสุณ ี โอสถารยกุล 

 

1. คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2. ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 

3. คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

4. คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5. ดร.จริพนัธ ์            มว่งเจรญิ 

6. คณุนิรมล              บุญสาํเรจ็  

7. คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี

10. คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย 

 

1. คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล  บจก.แมรีค่อมเมอรเ์ชยีลซพัพลาย 

 สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต  สภาอุตสาหกรรม 

3. คุณเทพนิมติ  ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ ี(ไทยแลนด)์   



4. คุณสุภรา  ป่ินจนิดา  บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย)  

5. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์  บจก.พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล้เทรดดิง้(ประเทศไทย) 

6. คุณทพิยว์าท ี ปณุณภุม  บจก.ไท่เหมย่ลี ่

7. ดร.เอกศกัดิ ์ แดงเดช   บจก.ไท่เหมย่ลี ่

8. Amelia  Liu   บจก.ไท่เหมย่ลี ่

9. คุณสุปรชีา  เมอืงแสน  บจก.เคริซ์(ประเทศไทย) 

10. ศศริดา  สทุธลิกัษณ์  บจก.เคริซ์(ประเทศไทย) 

11. คุณรุง่ฤด ี  กุลจติตเิพชร  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

12. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

ดร.ปรชีากร  สุวรรณเพ็ญ  อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการ

ประชุม โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ท่ีมาร่วมถวายความเคารพ ณ บริเวณท้อง

สนามหลวง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ดร.ปรชีากร แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช จะทําหนังสือขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทยร่วมบรจิาค

ผลติภณัฑ ์ใหแ้ก่ผูท้ีม่ารว่มถวายความเคารพ ณ บรเิวณทอ้งสนามหลวง เพื่อผ่อนคลายความเดอืดรอ้น

ของประชาชน โดยขอรบับรจิาคเป็นของใชส้ว่นบุคคล ตวัอยา่งเช่น แชมพู สบู่ ครมีอาบน้ํา แป้ง เจลลา้ง

มอื ยาสฟัีน แปรงสฟัีน น้ํายาบว้นปาก อื่นๆ เป็นจาํนวน 200-400 ชิน้ ก่อนวนัที1่5 ธนัวาคมน้ี 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

1.2 งานสมัมนาในหวัข้อ "รู้เขา...รูเ้รา: สิทธิประโยชน์การค้าระหว่างประเทศจากใช้ FTA" 

ดร.ปรชีากร แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์

ขอเรยีนเชญิผู้แทนสมาคมฯ เป็นวทิยากรในงานสมัมนาในหวัข้อ "รูเ้ขา...รูเ้รา: สทิธปิระโยชน์การค้า

ระหว่างประเทศจากใช ้FTA" ในวนัพฤหสับดทีี ่1 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความตกลงการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันแก่

ภาคเอกชนไทยที่ทําการค้าระหว่างประเทศและได้มโีอกาสทําความรู้จกักบัการใช้สทิธปิระโยชน์จาก 

FTA ใหม้ากขึน้  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบและใหคุ้ณจติตเิป็นตวัแทน 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที่ ครัง้ท่ี 6/2559 วัน

พฤหสับดีท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

 มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุม 



 

3.1 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

กันยายน 1กันยายน-30 กันยายน 2559

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี559 6,300.00 257,400.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 203,500.00

เงินรับบริจาค 0.00 30,000.00

รายได้อื�น 20,000.00 20,000.00

รวมรายรับ 26,300.00            510,900.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            145,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 0.00 184,553.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,685.00              27,540.77                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 38.00                    17,018.22                            

ค่าไฟฟ้า 1,172.25 10,142.93                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 12,192.70 12,192.70

ค่าใช้จ่ายอื�น 10,798.30            336,730.59                         

รวมค่าใช้จ่าย (43,886.25) (733,178.21)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (17,586.25) (222,278.21)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 ตุลาคม 2559 (222,278.21)

หน่วย:บาท

    งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 

 
มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

3.2     
1. บรษิทั เคริซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เชญิแนะนําตวั) 

สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั 

คุณสุปรชีา  เมอืงแสน 

           2869-2869/1 ถนนรมิทางรถไฟปากน้ํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทร. 02-6717505  

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติฟอยสเ์พื่อตกแต่งบรรจภุณัฑ ์

รูข้า่วสารจาก : เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรม  

 

2. บรษิทั ไท่เหมย่ลี ่(เชญิแนะนําตวั) 

คุณทพิยว์าท ี ปณุณภุม 



192-193 หมู2่ ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

โทร. 090-9191508 

ธรุกจิหลกั : ผูจ้ดัจาํหน่ายและนําเขา้ 

3. บรษิทั เฮอรเ์บิล้ รชิ จาํกดั 

คณุชวีานนท ์ แกว้นาร ี

69/8 ม.8 ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83130 

โทร. 089-3946654 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

รูข้า่วสารจาก : ดร.วรีวฒัน์  ตรีณะชยัดกุีล 

 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองทุกบรษิทั 

4.1   ขอยกเลิกภาษีสรรพสามิตสาํหรบัน้ําหอม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คุณจติต ิได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามูลค่าของการนําเขา้สนิค้าเครื่องสําอางในปีที่ผ่านมา มี

แนวโน้มเพิม่ขึน้อยู่แล้วในขณะที่ยงัไม่มกีารลดภาษี และเมื่อมกีารลดภาษีจนเป็น 0 % นัน้ จะยิง่เพิม่

มลูคา่การนําเขา้มากกวา่เดมิ ทาํใหปิ้ดกัน้โอกาสของผูผ้ลติในประเทศ ซึง่เป็นผูป้ระกอบการรายย่อยเป็น

จาํนวนมาก  

 มตทิีป่ระชุม

 

 จดัทมีเพื่อประชุมหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

4.2 การทาํจดหมายแจ้งสมาชิกเร่ือง Ethoxydiglycol  

 ดร.ธนกร รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า Ethoxydiglycol เป็นสารทีใ่ชเ้ป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง

โดยไมม่ขีอ้กําหนดทัง้ปรมิาณและเงื่อนไขการใช ้อย่างไรกต็ามเมื่อเดอืนมนีาคม 2559 ทีผ่่านมา EU ได้

มกีารออกกฎหมายใหม่โดยกําหนดปรมิาณและเงื่อนไขการใช้ และในวนัที ่15-18 พฤศจกิายนน้ี ที่

ประชุมเครื่องสําอางอาเซยีน (ASEAN Cosmetic Committee Meeting) จะมกีารพจิารณารบัขอ้กําหนด

ตามประกาศของ EU โดยทางประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ขอ้กําหนดน้ีภายในระยะเวลา1 ปี ทางสมาคมจงึไดท้ําหนังสอืแจง้ใหก้บัสมาชกิเพื่อขอใหผู้ป้ระกอบการ

ทีใ่ช้สารEthoxydiglycol ตรวจสอบล่วงหน้าว่าผลติภณัฑข์องท่านเป็นไปตามขอ้กําหนดทัง้ปรมิาณและ

เงื่อนไขการใช้ในกฎหมายใหม่หรอืไม่เพื่อเตรยีมการปรบัปรุงสูตรใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดใน

ประกาศและทนัภายในระยะเวลาเตรยีมการดงักลา่ว 

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ และออกหนงัสอืแจง้สมาชกิ 

4.3 รบัฟังความเหน็ร่างบญัชีค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตและการบริการอ่ืน 

 คุณนงลกัษณ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะน้ีทางอย.จะมหีลกัเกณฑ์ว่าจะขอเรยีกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในค่าประเมนิเอกสารทางวชิาการ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบหรอืการตรวจ

วเิคราะห ์และค่าบรกิารอื่นๆ โดยจะยกเวน้สําหรบัวสิาหกจิชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยของประเทศใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ต่อไป โดยพจิารณาจากตารางบญัชคีา่ใชจ้า่ย 



 มตทิีป่ระชุม

 

 พจิารณาตามตารางบญัชคี่าใช้จ่ายในการพจิารณาอนุญาตและการบรกิารอื่น

เพื่อแจง้ทางอย. 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1  สรปุการเข้าร่วมประชมุคณะทาํงานวิชาการเคร่ืองสาํอางอาเซียน ครัง้ท่ี 2 

  

 ดร.ธนกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า EU Regulation ได้มพีูดถงึเกี่ยวกบั Ethoxydiglycol 

ตามทีไ่ดแ้จง้ไปแลว้ และเรื่อง Nano materials ซึง่ทางทีป่ระชุมเหน็ดว้ยกบัทาง EU และไม่มคีวามเหน็

ไปในทางลบ  ส่วนในเรื่อง Definition ไดม้กีารเชญิรศ.ดร.ภญ.อุบลทพิย ์นิมมานนิตย ์ผูเ้ชีย่วชาญเรื่อง 

Nano materials มาให้ความเหน็ และในส่วนเรื่อง Ketoconazole ประเทศเวยีดนามจะให้ระบุไว้ใน 

Annex เรือ่งสารหา้มใช ้ซึง่ทางของประเทศไทยไดม้กีารระบุไวใ้นประกาศของยาแลว้ จงึไม่ต้องเพิม่เขา้

ไปใน Annex เรือ่งสารหา้มใชข้องเครือ่งสาํอาง และเรื่อง Joint Opinion Statement (Talc) ทางอย.ไดร้บั

มอบหมายจากการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ใหไ้ปสาํรวจขัน้ตอนของการชีแ้จง และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสารในแต่ละ

ประเทศอย่างไร ซึ่งทางอย.ได้ชี้แจงว่ามขี ัน้ตอนในการให้ขอ้มูล Consumer ขัน้ตอนในการ Post 

Marketing และขัน้ตอนในการกาํหนดประกาศเพิม่เตมิในการใชง้านของสารนัน้ๆ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2  สรปุประชมุ ACA conference  

 ดร.สุษิรา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ACA conference เป็นงานที่จดัร่วมกบั ASEAN 

Beauty ในวนัที2่7-29 เมษายน 2560 ซึง่ ACA conference จะจดั One day conference ในวนัที ่28 

เมษายน 2560ทีไ่บเทค บางนา จะม4ี section ในtopic ใหญ่ของ ACA ซึง่ตอนน้ีกําลงัหา sponsers และ 

speaker โดยใหส้รปุในเดอืนธนัวาคม เพือ่มกีารออกโบชวัรโ์ปรโมทต่อไป  

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3  สรปุประชมุเร่ืองแผนการจดัทาํวารสารสมาคม  

 คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเรื่องวารสารสมาคม Artwork ได้เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

ขณะน้ีกําลังอยู่ในขัน้ตอนการขออนุญาตสํานักราชเลขาเรื่องการนําพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาใชเ้ป็นปกวารสาร  

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.4  อพัเดทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกรมแรงงาน 

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 ความคืบหน้าค่าจ้างขัน้ตํ่า แต่ยงัไม่มขี้อสรุป คณะอนุกรรมการค่าจ้าง 77 จงัหวดั 10 

จงัหวดั ขอขึน้ค่าจา้งขอปรบัระหว่าง 3 บาท ถงึ 6 บาทต่อวนั อตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าใหมจ่ะมผีลบงัคบัใชปี้ 

2560 เป็นตน้ไป หรอืตามความเหมาะสม  

5.4.2 คุณกรรณิกา บุญม ีผู้แทนกรมการจดัหางาน ได้กล่าวเรื่องการออกกฎหมายลําดบัรอง

ตามพระราชกาํหนดการนําคนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึง่มผีลบงัคบัใช้



ตัง้แต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยความคืบหน้าในเรื่องน้ีได้มกีารพิจารณาผ่านมติคณะรฐัมนตร ี

กฤษฎกีา ตอนน้ีอยูใ่นขัน้ตอนการรบัรองรา่งจากกระทรวงแรงงาน  

5.4.3 โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมกีาร

จดัพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืในวนัที ่26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้บรรลุ

ขอ้ตกลงร่วมมอืในการขบัเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัทีด่ใีห้

เกดิขึน้กบัคนทาํงานและประชาชนทุกภาคสว่น 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 8 ธนัวาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room2 สภา

อตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


