
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 10/2558 

วนัศกุรท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องบอรด์รมู 1 โซน C ชัน้ 3 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุม  

2.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

3.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็     

4.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล  

5.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

7.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

8.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

9.  คณุฐติ ิ  ตณัฑสทุธิ ์

10. คุณสุณ ี  โอสถารยกุล 

11. ดร.สุษริา              สุดกรยทุธิ ์ 

12. ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ 

13. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์  

14.คุณอภนินัท ์           โรจนวภิาต  

15. คุณมาล ี               หาญสุโพธพินัธ ์

16. คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

17. คุณมกุดา              โจวตระกูล 

18. คุณนิรมล              บุญสาํเรจ็ 

 

1.  ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ  

3.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

4.  คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี

5.  คณุนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 

6.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

7.  คุณกฤษณ์   แจง้จรสั 



1. คุณกรรณกิา          จรสัอุไรสนิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณณฐัเดช  กนัจลุ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

3. คุณวรรณวกิา          ภาคธปู          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา นายกสมาคม ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมรีะเบยีบวาระ

การประชุมดงัน้ี 

 

1.1 การประชมุสามญัประจาํปีของสภาอตุสาหกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานรายงานวา่เน่ืองจากมกีารประชุมสามญัประจาํปีของสภาอุตสาหกรรม ซึง่ในสภามกีฎ กตกิา ในเรือ่ง

ของตาํแหน่งประธานกลุม่หรอืประธานสภา ทีม่ ี2 วาระ คอื 4 ปี แลว้จงึจาํตอ้งมกีารเปลีย่นประธานคนใหมเ่พือ่ดาํรง

ตําแหน่งหน้าทีต่่อไป  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 10/2558  

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  12 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2559 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหบ้รษิทับญัชทีาํเรือ่งงบรายได-้รายจา่ย ประจาํเดอืนมกราคม 2559 

งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนมกราคม พ.ศ.2559  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

3.2     สมาชิกสมคัรใหม่ 7 บริษทัฯ: 

1. บรษิทั เฟรช บอดี ้จาํกดั 

450/2 อาคารบุญญสถติ ชัน้ 2 ถ.พระราม3 ซ.22/1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรงุเทพฯ 10120  



www.deodorethailand.com โทร. 02 291 5383-4 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา 

2. บรษิทั พรเีมยีร ์พลสั จาํกดั 

45 ม.1 ถ.เลยีบคลองบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

www.premierplustube.com โทร. 02 978 4818-9 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา 

3. บรษิทั ออเทนตคิไทยสปา จาํกดั 

48/274 ม.1 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรงุเทพฯ 10240 

www.sabai-arom.com โทร 02 372 2468-9 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

4. บรษิทัด ีเอฟ ท ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

38 ม.7 ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 74000 

www.dft.co.th โทร 02 291 9991 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

5. บรษิทั โอเรยีนทลั อโรมา่ จาํกดั 

87/133 อาคารโมเดอรน์ทาวน์ ชัน้ 18 ซ.สุขมุวทิ63 (เอกมยั3) ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพฯ 10110 

www.donna-chang.com โทร 02 7116640 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา 

6. บรษิทั เจเอส อนิโน เทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

77 ม.1 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี20000 

www.pione.co.th โทร 03 828 8690-2 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา  

7. บรษิทั ชาราบอท เอส.เอ. จาํกดั 

229/1 ซ.จรญัสนิทวงศ2์2 (ตรอกวดัอมัพวา) ถนนจรญัสนิทวงศ ์ แขวงบา้นช่างหลอ่ เขตบางกอก

น้อย กรงุเทพฯ 10700 

www.charabot.com โทร 02 866 7558-60 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองทุกบรษิทั 
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3.3  สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิญเข้าร่วมประชมุประสานความร่วมมือระหว่างสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากบัภาคธรุกิจ 

คุณสายใจ พรหมเดเวช อุปนายกฝ่ายวชิาการรายงานทีป่ระชุมใหท้ราบวา่ทางฝ่ายวชิาการไดม้กีารประชุม

เตรยีมความพรอ้มก่อนการประชุมในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์ 2559 มปีระเดน็ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 เรือ่งกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์มขีอ้เสนอแนะว่าจะขอตัง้คณะทํางานรว่มกนัระหว่างสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กบัภาคเอกชน เพือ่มสีว่นรว่มในการรา่งกฎหมายก่อนทีจ่ะทาํ Public Hearing และใหม้ี

การกระจายขา่วใหท้ราบในเรือ่งการรา่งกฎหมายต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบักฎหมายไทยและกฎหมาย

อาเซยีน 

3.3.2 เรือ่งระบบจดแจง้ ใหเ้อือ้กบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิกบักลุม่เครือ่งสาํอางไทย เพือ่ใหม้มีาตรฐานการ

จดแจง้เป็นแนวทางเดยีวกนั และเปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั ซึง่ทางสมาคมฯไดข้อใหม้กีารพจิารณาอนุญาตใหม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิภายใตเ้ลขจดแจง้เดยีวกนั 

3.3.3 เรือ่งการขอ Certificate of Free Sale ใหม้กีารเพิม่การบรกิารใหม้ากขึน้ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ  

3.4 การเสนอช่ือผูแ้ทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะทาํงานด้านวิชาการ ในสมาคมเคร่ืองสาํอาง

อาเซียน 

ดร.ปรชีากร สวุรรณเพญ็ ขอใหท้ีป่ระชุมไดส้รรหากรรมการเพื่อเขา้รว่มเป็นคณะทาํงานดา้นวชิาการใน

สมาคมเครือ่งสาํอางอาเซยีน 

มตทิีป่ระชุม

3.4.1 ดา้น Skincare             

 รบัทราบ และขอแต่งตัง้คณะทาํงานดา้นวชิาการในสมาคมเครือ่งสาํอางอาเซยีนดงัต่อไปน้ี 

      -   ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

      -   ดร.จริพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

3.4.2 ดา้น Haircare           

      -   คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

3.4.3 ดา้น Dental    

       -  ทพ.ญ.อรณุ ี อุ่นสขุ  

3.4.4 ดา้น Make up    

- คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

       -  คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

 

4.1 สมาชิกบริษทัอินฟินิต้ีบิวต้ีแลป็ส ์(ไทยแลนด)์จาํกดั 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 



คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต ไดร้ายงานในทีป่ระชุมวา่จะทาํการตดิต่อกบัสมาชกิเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ  

4.2 ความคืบหน้าการย่ืนหนังสือถึงสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คุณสายใจ พรหมเดเวช กรรมการฝ่ายวชิาการรายงานทีป่ระชุมใหท้ราบวา่หนงัสอือยูร่ะหว่างการดาํเนินการ 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1  สรปุเร่ืองความร่วมมือด้าน SME และกิจกรรมจบัคู่ธรุกิจระหว่างผูป้ระกอบการไทยและ

ผูป้ระกอบการสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

  

 คณุอรรณพ อารญัญกิ ไดร้ายงานในทีป่ระชุมใหท้ราบว่ามกีารประชุมการเตรยีมการก่อนการประชุมในวนัที ่

31 มนีาคม 2559 ในเรือ่งของประธานาธบิดขีองประเทศเกาหลใีตใ้หผู้ป้ระกอบการของประเทศเกาหลใีตเ้ขา้มาทาํ

ธรุกจิกบัประเทศไทย โดยใหป้ระเทศเกาหลใีตเ้ขา้มาลงทุนธรุกจิโดยไมใ่ชแ้บรนดเ์กาหล ีสามารถใชแ้บรนดข์องไทย

ได ้เพื่อใหไ้ทยเป็นฐานส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2  สรปุแผนงานการจดัสมัมนาในปี 2559  

 คุณนิพนธ ์ เผ่าน่ิมมงคล ไดร้ายงานในทีป่ระชุมใหท้ราบวา่การจดัสมัมนาของสมาคมฯ ในปี 2559 มี

ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 การประชุมสามญัประจาํปี ในวนัที ่28 เมษายน 2559 อยูร่ะหวา่งการจดัหาสถานที ่ภายในงานสมัมนา

จะมสีาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาพดูในประเดน็การจดแจง้และอพัเดตกฎหมายเครือ่งสาํอางในหน่ึงปีทีผ่า่น

มาใหก้บัผูป้ระกอบธรุกจิทราบ 

5.2.2 งานสมัมนาช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน 2559 จะจดักจิกรรมเป็น workshop ม ี lab การทาํสบู่ 

แชมพ ูสบูเ่หลวอาบน้ํา  

5.2.3 งานโบวล์ิง่ จดัที ่SF Strike Bowl ณ หา้งสรรพสนิคา้มาบุญครอง วนัที ่ 26 มนีาคม 2559 ไดท้าํการ

จองสถานทีไ่ว ้52 ทมี 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3  การเรียกเกบ็ค่าบาํรงุสมาชิกสามญัประจาํปี 2559 

 คุณมกุดา โจวตระกูล กรรมการฝ่ายทะเบยีนไดร้ายงานในทีป่ระชุมใหท้ราบว่าอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรือ่ง

การจดัการในสว่นทะเบยีนสมาชกิ   

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 



 

6.1 การประชมุครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอตุสาหกรรมฯ 

ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช     นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์  

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ      เลขาธกิารฯ 

ผูบ้นัทกึการประชุม      ผูต้รวจรายงานการประชุม 


