
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 1/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-4 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

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.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล  แทนคุณจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

9.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

10. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

11. ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

14. คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

15. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

16. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

17. คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

18. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

19. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

 

1.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอื่น) 

2.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

3.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

4.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

5.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

6.  ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

7.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 

8.  คณุนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

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

3.  คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล บจก.ยนิูลเีวอร ์ไทย เซอรว์สิส ์จาํกดั 

4.  คณุวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกลา่วเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 อพัเดทการจดังาน ASEAN Beauty 2018 เม่ือวนัท่ี 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ศนูยนิ์ทรรศการไบเทค บางนา  

 คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบว่า การจดังาน Asian Beauty เมือ่วนัที ่3-5 

พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานัน้มผีู้สนใจในการผลติเครื่องสําอางเป็นจํานวนมาก ในครัง้ต่อไปใน

งาน Beyond Beauty ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่20-22 กนัยายน 2561 นัน้ทางสมาคมฯจะจดักจิกรรมโดย

จะให้กรรมการของสมาคมฯไปนัง่ประจําบูธ โดยจะคอยให้คําปรกึษาสําหรบัผู้ที่สนใจที่จะผลิต

เครือ่งสาํอาง 

 

2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 12/2560 วนัท่ีองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 

มตทิีป่ระชุม

 

    รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 4 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1.) คุณอชราย ุธญัวงษ์  (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105560005621) 

บรษิทั อชรา เฮลแคร ์จาํกดั 

เลขที ่44/110 หมูบ่า้นเดอะ คอนเนค 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 41 แยก 1 แขวงสนามบนิ  

เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

โทร : 0867896914 อเีมล ์: achara.healthcare@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

 

2.) คุณกมลเนตร  นนัทหาร  (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105558044950) 

บรษิทั ณชิชา บวิตีไ้ลฟ์ จาํกดั 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

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

10120 

โทร : 02553-2854-5 อเีมล ์: kamolnate@ncbl.co  

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

3.) คุณดรยัยศ โตชยักุล (เลขทะเบยีนการคา้ : 0135560008850) 

บรษิทั สวยงาม สกนิแคร ์จาํกดั 

เลขที ่97/32 หมู ่2 ตําบล บงึน้ํารกัษ์ อําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี   

โทร : 081 896 2884 อเีมล ์: suayngamskincare.ltd@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

4.) คณุ ศรญา จติตมานนทกุ์ล (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105553033801) 

บรษิทั เดอรม์า อนิโนเวชัน่ จาํกดั 

เลขที ่111/1 หมูท่ี ่4 ซอยแจง้วฒันะ 19 ต.คลองเกลอื 

อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

โทร : 02-962- 3223 อเีมล ์: dmi_sornraya@hotmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองการเป็นสมาชกิจาํนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั ณิชชา บวิตี้ไลฟ์ จาํกดั , บรษิทั 

เดอรม์า อนิโนเวชัน่ จาํกดั และ มมีตใิหข้อเอกสารเพิม่เตมิอกี 2 บรษิทั คอื บรษิทั อชรา เฮลแคร ์

จาํกดั , บรษิทั สวยงาม สกนิแคร ์จาํกดั 

3.2   ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจดัสมัมนา PIF ในวนัศกุรท่ี์ 18 พฤษภาคม 

2561 โดยฝ่ายจดัหารายได้และฝ่ายวิชาการ 

คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ รปูแบบการจดัสมัมนา PIF ในวนัที ่18 พฤษภาคม 

น้ี จะเป็นในรปูแบบของการแบ่งกลุม่ และจะแบ่งผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นโต๊ะๆละ 8 ท่าน จาํนวน 20 

โต๊ะ สําหรบัเวลาลงทะเบยีนจะเปิดใหล้งทะเบยีนไดใ้นเวลา 08.00-09.00 น. และคุณมุกดาไดแ้จง้

ว่ามกีารประชาสมัพนัธ์เพิม่เตมิผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของสมาคมฯ สําหรบัค่าใช้จ่ายราคา 3600 

บาท/ท่าน (สาํหรบัสมาชกิ) และ 4000 บาท/ท่าน (สําหรบับุคคลทัว่ไป) ซึง่ขณะน้ีมผีูใ้หค้วามสนใจ

เป็นจาํนวนมาก และใกลจ้ะเตม็อตัราทีเ่ปิดรบัแลว้ 

 

มตทิีป่ระชุม

 

    ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

3.3   สรปุการจดังานประชมุสามญัประจาํปี ของสมาคมฯ โดยฝ่ายเลขาและฝ่ายหา 

รายได้ 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การจดังานประชุมสามญัประจาํปี 2560 ของ

สมาคมฯ ในวนัที ่24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ ทีผ่า่นมานัน้เป็นไปดว้ยด ี 
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ซึง่ ดร.สุษริา เหรญัญกิของสมาคมฯไดก้ล่าวเพิม่เตมิถงึงบประมาณการจดังานสมัมนาในครัง้น้ีว่า

สมาคมฯไดก้าํไรในการจดัสมัมนาครัง้น้ีเป็นจาํนวนเงนิ 66,289 บาท  

มตทิีป่ระชุม

  

    ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.1 สรปุการประชมุ ACSB (The ASEAN Cosmetic Scientific Body) ครัง้ท่ี 28 และ 

ACTLC (The ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee) ครัง้ท่ี 11 จดัขึน้ในวนัท่ี 

1-2 พฤษภาคม 2561 และประชุมคณะ ACC (The ASEAN Cosmetic Committee) ครัง้ท่ี 28 

ในวนัท่ี 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยดร.ธนกร ฝ่ายวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

ดร.ธนกรไดนํ้าเสนอ

 

ตารางการประชุมโดยสงัเขปดงัน้ี 

Date Activities 

1-2 May 2018 The 28th ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting 

2 May 2018 Heads of Delegations (HoD) meeting 

1-2 May 2018 The 11th ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee 

(ACTLC) Meeting 

3-4 May 2018 The 28th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting 

 

ดร. ธนกร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคญัของการประชุมดงัสรุป ตามเอกสาร

แนบ 1 

มตทิีป่ระชุม

 

    ทีป่ระชุมรบัทราบ และใหเ้ผยแพรล่งบนเวบ็ไซดข์องสมาคมเป็นการต่อไป 

4.2 การประชุมร่วมระหว่าง ACA และ TCMA ท่ีเมืองเวียงจนัทร์ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรือ่งหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยท่ีไม่

สอดคล้องกบัอาเซียน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข โดยคณุศิวาพร เลขาธิการสมาคมฯ 

คุณศวิาพร เลขาธกิารสมาคมฯ ไดก้ล่าวสรุปประเดน็สําคญัของการประชุมร่วมระหว่าง ACA และ 

TCMA ทีเ่มอืงเวยีงจนัทร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในเรือ่งหลกัเกณฑห์รอืกฎหมาย

เฉพาะของประเทศไทยทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัอาเซยีน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกนั ในการน้ีได้มี

การนําเสนอในหวัขอ้เรื่องการกําหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัวนัหมดอายุของเครื่องสําอาง ประเด็น

เรือ่งสารสาํคญัในเครือ่งสาํอางภายใตข้อ้กําหนดของพรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 รวมถงึประเดน็

ปัญหาการจดแจง้อื่นๆ ซึ่งทาง ACA จะช่วยศกึษาหาขอ้มลูพรอ้มทํา position paper มาให้ยงั 

TCMA ต่อไป  

มตทิีป่ระชุม

 

    ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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4.3 การประชมุระหว่าง ACA BOT & ACC Meeting โดย ดร.ปรีชากร 

ดร. ปรชีากร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ไดก้ลา่วสรปุประเดน็สาํคญัของการประชุมระหว่าง ACA BOT & 

ACC Meeting ดงัต่อไปน้ี 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

    ทีป่ระชุมรบัทราบ 

5.1 การจดัทาํ Rollup ของสมาคมฯ โดย ดร.สษิุรา 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ดร.สษุริา เหรญัญกิสมาคมฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ไดม้กีารจดัทาํ Rollup ของ

สมาคมฯขึน้มาใหมเ่พือ่ใชใ้นการไปออกงานต่างๆ เช่น Beyond Beauty , Cosmex , Asian 

Beauty ฯลฯ โดยในการน้ีดร.ปรชีากรไดเ้สนอว่าใหแ้กไ้ขรายละเอยีดเพิม่เตมิลงไปใน Rollup เช่น 

รปูถ่ายสมาคมฯ , แกไ้ขขอ้ความบางสว่น , เพิม่พนัธกจิของสมาคมฯ , เปลีย่นเฉดส ีและเพิม่ช่อง

ทางการตดิต่อกบัทางสมาคมฯ    

มตทิีป่ระชุม

 

    ทีป่ระชุมรรบัทราบ และใหไ้ปเพิม่เตมิขอ้มลู 

5.2 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 14 มิถนุายน 2561 สภาอตุสาหกรรม

ฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

  


