
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 10/2558 

วันพฤหัสบดท่ีี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องGS1 room1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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.  คณุสณีุ   โอสถารยกลุ 

9.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

10. ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

11. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

12. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 

13. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

14. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส   

  

1. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ  

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

3. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

4. คณุจติตพนัธ์  หงส์สิริ 

5. คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

6. คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ 

7. คณุมกุดา                โจวตระกลู 

8. คณุมาลี                  หาญสโุพธิพนัธ์ 



9. ดร.จริพนัธ์               มว่งเจริญ 

10. คณุแคทรียา  ศรเกต ุ

 

1. คณุอภินนัท์             โรจนวิภาต  

สมาชกิและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุจิตติ  อ้างสนัติกลุ 

3. คณุปริญญ์   มาสกรานต์  บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมตคิส์ โซลชูัน่ จํากดั 

4. คณุเทพนิมิตร            ทองจนัทร์  Saraya MFG.(Thailand) Ltd. 

5. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

6. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคม ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบวาระการ

ประชมุดงันี ้

 

1.1 การประชุมสามัญประจาํปีของสภาอุตสาหกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานรายงานวา่เน่ืองจากมีการประชมุสามญัประจําปีของสภาอตุสาหกรรม ซึง่ในสภามีกฎ กตกิา ในเร่ือง

ของตําแหนง่ประธานกลุม่ ท่ีมี 2 วาระ คือ 4 ปี แล้วจงึจําต้องมีการเปล่ียนประธานคนใหมเ่พ่ือดํารงตําแหนง่หน้าท่ีตอ่ไป  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 11/2558  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  10 มีนาคม  พ.ศ.2559 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  



งบรายรับหกัรายจา่ย-สทุธิ 

    

หนว่ย: บาท 

 

    

2559 

  

    

1 กมุภาพนัธ์ ถึง 29กมุภาพนัธ์  

  

    

(1เดือน) 

  

 

รายรับ 

    

  

รายรับคา่สมคัรและรายรับคา่บํารุงสมาชกิ   19,500.00 

  

 

รวมรายรับ 

 

                                 

19,500.00  

  

 

รายจา่ย 

    

  

รายจา่ยในการดําเนินงาน 

 

82,457.48  

  

 

รวมรายจา่ย 

 

(82,457.48) 

  

 

รายรับมาก(น้อย)กวา่รายจา่ย-สทุธิ 

 

(62,957.48) 

   

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

3.2     สมาชิกสมัครใหม่ 3 บริษัทฯ:  

1. บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จํากดั 

9/69 ม.5 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 

www.baramilab.com โทร. 02 516 1118-9 

กรรมการท่ีแนะนํา : ได้รับข้อมลูจากทางเว็บไซต์สมาคมฯ 

2. บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จํากดั 

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

โทร. 083 6202700 

กรรมการท่ีแนะนํา : สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทยแนะนําให้สมคัรเป็นสมาชิก 

3. บริษัท สยาม ฌีฑะวนั จํากดั 

88/52 ม.5 ถ.สงัฆสนัตสิขุ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

www.siamcheethawan.com โทร.02 136 6231 

กรรมการท่ีแนะนํา : คณุเกศมณี เลิศกิจจา 

http://www.baramilab.com/�
http://www.siamcheethawan.com/�


 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองบริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จํากดั และ บริษัท สยาม ฌีฑะวนั จํากดั เชิญ บริษัท ด็

อกเตอร์อลซิกรุ๊ป จํากดั มาแนะนําตวัในการประชมุสมาคมฯ ประจําเดือนเมษายน 2559 

4.1 ปัญหาการจดแจ้งสารฟอกสีฟันของสมาชิกบริษัทอินฟินิตีบ้ิวตีแ้ล็ปส์ (ไทยแลนด์)จาํกัด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ ได้รายงานในท่ีประชมุวา่จะทําการตดิตอ่กบัสมาชิกเพ่ือแก้ปัญหาตอ่ไป 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ  

4.2 ความคืบหน้าการย่ืนหนังสือถงึสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมสามสมาคมเร่ืองการขอ

ระยะเวลาผ่อนผัน 

คณุสายใจ พรหมเดเวช กรรมการฝ่ายวิชาการรายงานท่ีประชมุให้ทราบวา่หนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาเรียบร้อยแล้ว 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

4.3 การจดแจ้งเคร่ืองสาํอางสาํหรับการขายสนิค้าในร้านปลอดภาษี 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าควรให้คู่สญัญาดําเนินการพูดคยุเพื่อแก้ปัญหาเบือ้งต้นก่อน เนื่องจากเร่ือง

ดงักลา่วอาจเก่ียวข้องกบัการท่ีมีพระราชบญัญตัฉิบบัใหมซ่ึง่ยงัไม่มีการออกกฎหมายลกูเพ่ือการยกเว้นเช่นท่ีเคยปฏิบตัิ

มาในพรบ.ฉบบัเก่า 

 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1  การเข้าร่วมประชุม IAC โดย ดร.ปรีชากร 

  

 ดร.ปรีชากร  สวุรรณเพ็ญ ได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบวา่ในเบือ้งต้น IAC ยอ่มาจาก International 

Association Corporations ซึง่เป็นการรวมตวัของสมาคมทัว่โลก มีการได้พดูคยุในเร่ืองไมโครบีดส์ โดยมีความเห็นวา่

สมาคมฯยงัไมค่วรให้ข้อคดิเห็นในเร่ืองนี ้ควรหารือกบัทาง ACA ก่อนเพ่ือพิจารณาตอ่ไปวา่มีการเห็นด้วยในการ

นํามาใช้หรือไม ่รวมถึงเร่ืองการห้ามใช้พาราเบนในเคร่ืองสําอาง จงึทําให้เกิดปัญหาเร่ืองการจดแจ้งตามมา ดร.ปรีชากร

เห็นวา่เป็นหน้าท่ีของสมาคมท่ีต้องมีการเผยแพร่เพ่ือให้คนทัว่ไปรับทราบ 



 มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.2 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองสาํอาง จากสมุนไพร 

 คณุนิพนธ์ เผา่น่ิมมงคล ได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบว่ามีการสรุป product champion ของสมนุไพร เพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์มาตรฐาน แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ แตมี่ 3 กลุม่หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 5.2.1 เคร่ืองสําอาง มีสมนุไพรคือ กวาวเครือขาว มอ่น กระชายดํา กวาวเครือแดง 

 5.2.2 ยา มีสมนุไพรคือ ยาหอม ไพร มะขามปอ้ม กระชายดํา กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง 

 5.2.3 อาหารเสริม มีสมนุไพรคือ ขมิน้ ใบบวับก กวาวเครือขาว กระชายดํา กวาวเครือแดง 

 ดงันัน้ทางการวิจยัและพฒันาเคร่ืองสําอาง จากสมนุไพร จงึได้สรุปให้ กวาวเครือขาว และกระชายดําเป็น 

product champion และสมนุไพรท่ีไมไ่ด้เลือกเป็น product champion นัน้ให้เป็นสมนุไพรสํารอง 

 คณุกฤษณ์ แจ้งจรัส ได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบวา่สมนุไพรท่ีใช้ในการคดัเลือกนัน้ทกุอตุสาหกรรมต้องใช้ได้ 

และจะต้องมีแหลง่กําเนิดจากประเทศไทยเทา่นัน้ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

5.3  สรุปแผนงานการจัดสัมมนาในปี 2559  

 คณุนิพนธ์ เผา่นิ่มมงคล ได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบว่าการจดัสมัมนาของสมาคมฯ ในปี 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

5.2.2 งานสมัมนาชว่งเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 2559 จะจดักิจกรรมเป็น workshop มี lab การทําสบู ่แชมพ ู

สบูเ่หลวอาบนํา้  

5.2.3 งานโบว์ลิ่ง จดัท่ี SF Strike Bowl ณ ห้างสรรพสินค้ามาบญุครอง วนัท่ี 26 มีนาคม 2559 ได้ทําการจอง

สถานท่ีไว้ 52 ทีม มีการเล่ือนวนัจดังานเป็นชว่งเดือนมิถนุายน 

 -  ถ้วยรางวลัชนะเลิศจากคณุมาลี โชคลํา้เลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

 -  ถ้วยรางวลัรองชนะเลิศจากคณุอรรณพ อารัญญิก ประธานกลุม่เคร่ืองสําอาง สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

 

 

6.1 การประชุมครัง้ต่อไป: วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 ณ ห้อง GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์

การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 



 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


