
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 12 /2558 

วันจันทร์ท่ี 25  เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 -10.30 น. 

ณ ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริิกติิ์ 

1.  คณุเกศมณี  เลิศกิจจา  ประธานท่ีประชมุ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ 

3.  ดร.ปรีชากร            สวุรรณเพ็ญ     

4.  คณุนิพนธ์   เผา่นิ่มมงคล  

5.  คณุอรรณพ   อารัญญิก 

6.  คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

7.  คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9. ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส    

12. คณุจิตตพนัธ์  หงส์สิริ 

13. คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

14. คณุมาลี                  หาญสโุพธิพนัธ์ 

15. คณุมกุดา                โจวตระกลู 

16. คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ 

1. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ  

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

3. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

4. คณุสณีุ   โอสถารยกลุ 

5. ดร.จริพนัธ์               มว่งเจริญ 

6. คณุแคทรียา  ศรเกต ุ

7. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 



 

1. คณุอภินนัท์             โรจนวิภาต  

สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุสพุจน์      รุ่งเจริญ  บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 

3. ภญ.อลสิ  เลิศเศรษฐสกลุ  บจก.ดอ็กเตอร์อลสิกรุ๊ป 

4. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคม ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบวาระการ

ประชมุดงันี ้

 

1.1 งาน BEAUTY EXPO AUSTRALIA 2016  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานรายงานวา่ขอเชิญผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองสําอาง สมนุไพร สินค้า

สขุภาพและความงาม และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัเปิดตลาดออสเตรเลีย กบัโครงการ SMEs Pro-Active 

Phase2 งาน BEAUTY EXPO AUSTRALIA 2016 ระหว่างวนัท่ี 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศออสเตรเลีย 

มตท่ีิประชมุ

 

  รับทราบ 

1.2 งาน Health & Beauty Esarn  

ประธานรายงานวา่ขอเชญิเข้าร่วมงาน Health & Beauty Esarn ท่ีจงัหวดัอดุรธานี วนัท่ี1-4 ธนัวาคม 2559 ณ 

อดุรธานี ฮอลล์ ชัน้ 4 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่ จงัหวดัอดุรธานี  

มตท่ีิประชมุ

 

  รับทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 12/2558  

เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี  10 มีนาคม  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 ดอ็กเตอรอ์ลซิกรุ๊ป จาํกดั 

คุณอลสิ เลศิเศรษฐสกุล กรรมการผูจ้ดัการ 

31 ม.6 ต.แมท่ะ อ.แมท่ะ จ.ลาํปาง 52220 

โทร. 083 6202700 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติและจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง 

กรรมการทีแ่นะนํา : สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยแนะนําใหส้มคัรเป็นสมาชกิ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองบริษัท ดอ็กเตอร์อลซิกรุ๊ป จํากดั 

 



4.1 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง สบู่ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559   

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คณุนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบว่าเป็นการจดัสมัมนาในชื่อว่า Cosmetic Formulation 

II Surfactants ในวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง R 401 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ จะเป็นการ

บรรยายหนึง่วัน และทํา Lab อีกหนึง่วัน สําหรับผู้ เข้าอบรมครบสองวัน จะได้รับ Certificate จากสมาคมผู้ผลิต

เคร่ืองสําอางไทย ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ อตัราคา่อบรมสองวนัสําหรับสมาชิก 5,000 บาท 

และ 6,000 บาท สําหรับบคุคลทัว่ไป สําหรับผู้ เข้าฟังอบรมเฉพาะวนัวนัแรกสําหรับสมาชิก 3,500 บาท และ 4,000 บาท

สําหรับบคุคลทัว่ไป รับจํานวนจํากดัเพียง 40 ทา่น 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1   การเข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือกาํหนดกฎเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-

ปากีสถาน  

  

คณุจิตตพนัธ์ หงส์สิริ ได้รายงานให้ทราบวา่เป็นการพดูถึงเร่ืองหลกัการในการขอฟอร์มเพ่ือเอาไปลดภาษีนําเข้า

ปลายทาง โดยได้เสนอให้มีการคงไว้ท่ีการนําเข้าวตัถดุบิมาภายใต้พิกดัหนึง่ และเอามาผลิตเป็นเคร่ืองสําอางสง่ออกไป

เป็นอีกพิกดัหนึง่ จะเป็นการงา่ยกวา่การกําหนดเป็นการคดิจากสดัส่วนต้นทนุของสินค้า 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม  

เคร่ืองสาํอาง เเละอุปกรณ์ทางการเเพทย์ ครัง้ท่ี 4-2/2559  

คณุวิมลศิริ ปัญจธนศกัดิ ์ได้รายงานให้ทราบวา่มีประเดน็เร่ือง TPP ทางสมาคมฯเสนอไปในแนวทางเดียวกบัท่ี

เสนอไปกบัทางสภาอตุสาหกรรม ทางสภาหอการค้าเหน็วา่มีเวลาสองปีกวา่ท่ีรัฐบาลจะย่ืนเข้าร่วม TPP เพราะฉะนัน้จงึ

เห็นวา่จะของบประมาณมาเพ่ือหาผู้ เช่ียวชาญในการอธิบาย TPP แตท่ี่เป็นกงัวลจะเป็นในเร่ืองกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาด้าน Trademark และเร่ืองยา และอีกเร่ืองหนึง่คือเร่ืองขอให้แตล่ะทกุสมาคมเปล่ียนแผนยทุธศาสตร์ในห้าปี

ข้างหน้าเพ่ือจะเสนอสภาหอการค้าของบรัฐบาลเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรม 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.3  การเข้าร่วมสัมมนาของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เร่ือง "ผู้ประกอบการอาเซียนภายหลังการเข้าเป็น 

AEC ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา" (ASEAN Post AEC on IPR: Turning Point for Entrepreneurs)  



คณุอภินนัท์  โรจนวิภาต ได้รายงานให้ทราบวา่มีการอธิบายให้ทราบถึงการจดสิทธิบตัรจะให้มีการครอบคลมุ

ถึง 10 ประเทศอาเซียนท่ีอยูใ่นกลุม่ AEC แตค่งต้องศกึษารายละเอียดปลีกยอ่ยตา่ง ๆ โดยขอให้คณุสณีุ   มานําเสนอ

ในครัง้ตอ่ไป 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.4      การเข้าร่วมประชุมเร่ืองการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564 และเร่ืองแผนการจัดทาํตาํรามาตรฐาน

ยาสมุนไพรไทย  

คญุฐิติ ตณัฑสทุธ์ิ ได้รายงานให้ทราบวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นเจ้าภาพในการกําหนดสตูรตําหรับ

สมนุไพรในแตล่ะตวั จงึให้แตล่ะหนว่ยงานมีสว่นร่วมโดยการเสนอความคิดเห็นในการทําแผนการจดัทําตํารามาตรฐาน

ยาสมนุไพรไทย มี 3 อยา่ง คือ วตัถดุบิ สารสกดั และ ตํารับยาสมนุไพร มีการกําหนดเกณฑ์เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ตอนนีอ้ยูใ่นเร่ืองการมอบหมายงานและรวบรวมข้อมลู 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

 

6.1 การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


