
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ผลติเครือ่งสำอางไทยครั้งที่ 12/2562 

วนัศุกร์ที ่21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 1010 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ  

อาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 
รายชือ่กรรมการทีเ่ข้ารว่มการประชมุ  
1.  คุณเกศมณี  เลิศกิจจา 
2.  ดร.ปรีชากร           สุวรรณเพ็ญ 
3.  คุณนิพนธ์  เผ่านิ่มมงคล 
4.  คุณชนะชัย  วรรณประเสริฐ 
5.  คุณสุพจน์  รุ่งเจริญ 
6.  คุณวิมลศิริ  ปัญจธนศักดิ์ 
7.  คุณฐิติ  ตัณฑสุทธิ์ 
8.  คุณมณีรัตน์  สุขจิตร 
9.  ดร. ธนกร  เวียงศรีพนาวัลย์ 
10.  ดร. จิรพันธ ์ ม่วงเจริญ 
11.  คุณมุกดา  โจวตระกูล 
12.  ดร. สุษิรา  สุดกรยุทธิ์ 
13.  คุณมาลี  หาญสุโพธิพันธ์ 
14.  ดร. นีรนารถ จิณะไชย 
15.  คุณศิวาพร  เฟ่ืองฟูสิน 
16.  คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ 
17.  คุณวัชราพร  ผาวิจิตราสกุล 
18.  คุณยลธิดา  พานิชปรีชา 
19.  คุณชนิดา  อยู่เชื้อ 
20.  คุณภูวดล  อ้างสันติกุล 
21.  คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน ์
 
กรรมการทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มการประชมุ (ตดิภารกจิอืน่) 
1.  คุณสาโรจน์  อินทพันธุ์ 
2.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
3.  Mr.Peter   William 
4.  คุณอภินันท์  โรจนวิภาต 
5.  คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ 
6.  คุณรักษณาลี  กังวานวัฒนศิริ 
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7.  คุณภูสิฏฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 
8.  คุณณัฏฐ์ชร  ปุณมนัสโภควิชญ์ 
9.  คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ 
 
สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1.  คุณสมหมาย   เหลืองอร่าม  บจก. รูเบียอุตสาหกรรม 
2.  คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล  บจก. ไทยสปาแอนด์เนเชอรัล 
3.  คุณชวลิต  กาจกำจรเดช  บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 
4.  คุณวิษณุ  สมบัติ   บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 
5.  คุณณภัทร  ชัยยะภักดี  Thai Ethoxylate 
6.  คุณสมคะเน   โชติวงศ์พิพัฒน์  Thai Ethoxylate 
7.  คุณปัทมวรรณ ทองทั่ว   Milbon (Thailand) 
8.  คุณนุชนารถ   รัตนศักดิ์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
9.  คุณกษิตรา  แก้วศรี   สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย 
10.  คุณกชวรรณ ลักษณมีธรรมกุล   สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย 
 
เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา  นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2  รบัรองรายงานการประชมุ 
2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่พิจารณา 
3.1 งบรายรบั-รายจา่ย ประจำเดอืน มกราคม 2563 

 
 
  

3.2 ความคืบหน้า เรื่องการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 โดยทีมเลขา 

 
  

3.3 สรุปยอดการจำหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา 
-  ไม่มีรายการขายในเดือน มกราคม 2563 
-  ยอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 888 เล่ม  

มติที่ประชุม – นำรายงานนี้ออกจากวาระการประชุม 
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3.4      สมาชกิสมคัรใหม ่3 บริษทั 
 1.  น.ส. นลนิล  กลิ่นฟุ้ง (เลขทะเบียนการค้า : 0105550106701) 
 บริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัด 
 โทรศัพท์ : 033-017445-6 #15      Email : hr@golcha-chemintac.com 
 ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย-ผู้จัดส่งวัตถุดิบ, นำเข้าวัตถุดิบ 
มติที่ประชุม - อนุมัติให้เป็นสมาชิก 
  

 2. น.ส. ศุภรดา  เมธาวิชัย (เลขทะเบียนการค้า : 0105532082536) 
 บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด 
 โทรศัพท์ : 02-7183699, 085-3665522      Email : Supharada@intergoods.co.th 
 ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย - ผู้จัดส่งวตัถุดิบ 
มติที่ประชุม – อนุมัติให้เป็นสมาชิก 
 

 3.  น.ส. เฉิน หลี่หยาน (เลขทะเบียนการค้า : 0105550106701) 
 บริษัท ลอรี่ คอสเมป (ไทยแลนด์) จำกัด 
 โทรศัพท์ : 02-0004899      Email : Loricosmep@gmail.com 
 ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย-จัดจำหน่าย 
มติที่ประชุม - อนุมัติให้เป็นสมาชิก  
 

3.5 กำหนดวนัประชมุสามญัประจำป ี2562 สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสำอางไทย  
เบือ้งตน้กำหนดเปน็ วนัองัคารที ่31 มนีาคม 2563 ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท ประตนูำ้ 

- คุณกชวรรณกล่าวถามในที่ประชุมถึงการจัดการประชุมสามัญซึ่งตามปกติทุกครั้งเราจะมี
การเรียกเก็บค่าเข้าร่วมประชุม 1,500 บาท แต่ครั้งนี้ราคาที่ทางโรงแรมคิดมีค่าอาหารว่าง 
1 เบรค และค่าอาหารดินเนอร์ รวมแล้วอย่างน้อยคนละ  1,500 บาท ทีจ่ำนวน 200 คน 
จึงขอมติที่ประชุมว่าควรเรียกเก็บค่าเข้าร่วมประชุมที่เท่าไร 

มติที่ประชุม -  สรุปให้จัดการประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เริ่มเวลา 9.00 น. และมีทานอาหารเที่ยง
ร่วมกัน ให้คงค่าเข้าร่วมประชุมที่ 1,500 บาท 
 

- คุณศวิาพรกล่าวถึงรายการในวันประชุมสามัญซึ่งทุกปีจะมีการรายงานผลการดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา และจะมีการจัดสัมมนาให้เกร็ดความรู้แก่สมาชิกซ่ึงขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อไหนกำลัง
อยู่ในความสนใจ จึงอยากให้คณะกรรมการช่วยเสนอความคิดเห็นว่าในปีนี้เราควรจัดใน
หัวข้อใดจึงจะเป็นที่สนใจของสมาชิก 

มติที่ประชุม – 1. สรุปผลงานที่ผ่านมา  
         2. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการส่งออกเครื่องสำอางจากกรมเจรจาการค้าฯ 
หรือกรมส่งเสริมฯ  
         3. วิทยากรจาก อย. ทบทวนระเบียบการต่างๆ ในปีที่ผ่านมา (Regulation Update) 
         4.  ดร. จิระพันธ์ จะให้ความรู้เรื่อง ระบบ R&D 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ICCR Meeting and Cosmetic Europe Meeting in Brussels 
 -  ดร.ปรีชากร กล่าวในที่ประชุมว่า ICCR (International corroboration of Cosmetics 
Regulation) เป็นการประชุมหารือระหว่างผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความสำคัญมาก และ
ในการประชุมครั้งนี้ที่ Brussels เป็นเจ้าภาพจะพูดถึง 1. CBD   2. Micro bio จึงอยากขอรับการ
สนับสนุนจากบริษัทที่จะได้รับประโยชน์ในการประชุมครั้งนี้ 
 
4.2 Update progress for 32nd ACSB mtg in Singapore  
-  การเตรยีมงานประชมุACSB ครัง้ที ่33 ประเทศไทย 

 
4.3 สรปุการประชมุคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มยา เวชภณัฑ ์อาหารเสรมิ เครือ่งสำอางและ
อปุกรณ์ทางการแพทย ์ครั้งที ่2-1/2563 เมือ่วนัองัคารที ่21 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชมุ อาคารจรูญ 
สบีญุเรอืง สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (คุณจติตพนัธ์) 
หนา้ 1/2 
 -  คุณมณีรัตน์ทำหน้าที่อ่านคำสรุปการรายงานแทนในที่ประชุมว่า ตามท่ีได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสาอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้ง
ที่ 2-1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  
 
ในที่ประชุมได้เชิญคณะทำงานขององค์การเภสัช เข้ามาร่วมหารือกับกลุ่มยา ถึงปัญหาที่ผ่านมา ในกรณีที่
องค์การเภสัชสามารถผลิตยาออกมาขายก่อนภายใต้เงื่อนไขเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ทำให้ไม่มีโรงงาน
ยาเอกชนสามารถแข่งขันได้ แต่ในบางครั้งทางโรงงานขององค์การเองกลับผลิตยาไม่เพียงพอ อัน
เนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ต้องกลับมาขอให้ทางเอกชนช่วย ซึ่งเอกชนเองก็ไม่สามารถจะช่วย
ได้เพราะต้องหยุดผลิตยานั้น ๆไปแล้ว 
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ซึ่งในท่ีประชุมวันนั้น ก็ยังหาทางออกสำหรับปัญหานี้ไม่ได้ ดังนั้นต่อไปจึงจะจัดให้มีการประชุมติดตาม
ปัญหานี้ขึ้นต่อไปเป็นระยะเพ่ือจะหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
4.4 สรปุประชมุระดมความเห็นเพือ่รว่มพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขันของ
อตุสาหกรรมเครือ่งสำอางไทยดว้ย Thai Cosmepolis ครัง้ที ่3 เมือ่พธุที ่29 มกราคม 2563 เวลา 
09.30 – 14.30 น. ณ หอ้งประชมุ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย สำนักงานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(คณุฐติิ)  

-  คุณฐิติได้กล่าวสรุปในทีป่ระชุมถึงการประชุมครั้งที่ 3 นี้ว่า เป็นการเดินหน้าโครงการเมือง
นวัตกรรมเครื่องสำอาง หรือ Thai Cosmepolis ต่อจากครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เดียวกัน และเป็นการรับลูก
นโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดย ดร.อุรชา 
รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา และ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการด้าน
บริหาร นาโนเทค ร่วมดำเนินการ มีผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางของไทยที่เน้นการขายในประเทศ 
และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 60 คน และในครั้งที่ 3นี้ จะมุ่งเน้นมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย 
หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ หน่วยงานภาครัฐ ส่วนครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จะเป็นการจัดทำประชา
พิจารณ์ต่อร่างสมุดปกขาว (White Paper) นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป 

  
ระเบยีบวาระที ่ 5   เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 กำหนดการประชมุครั้งตอ่ไป – วนัพฤหสับดทีี ่12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอ้งประชมุ 1010 
ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ อาคารปฏบิัตกิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพ 


