รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี พ.ศ. 2558
ณ ห้ องประชุม meeting room 1-2 ศู นย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
วันจันทร์ ท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 21.00 น.
เปิ ดประชุม

เวลา 13.30 น.
จํานวนสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 117 ท่าน (บริ ษทั ฯ/บุคคล) ประกอบด้วย
สมาชิกสามัญ
117 ท่าน (บริ ษทั ฯ/บุคคล)
(รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ)

ประธาน

นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย (คุณเกศมณี เลิศกิจจา)
ประธานกล่าวต้อนรับ ผูท้ รงเกียรติ ผูเ้ ป็ นวิทยากรพิเศษร่ วมบรรยายในการประชุม คือ
1. คุณวัชรพงษ์ จาวรุ่ งวนิชสกุล รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
2. คุณโชติ ตราชู ที่ปรึ กษาสํานักนายกรัฐมนตรี
3. คุณเมธินี เทพมณี ผูต้ รวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. คุณสมชาย รุ จิโกไศย ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายพัฒนาพื้นฐานธุรกิจ สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
5. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสายงานสํานักประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริ หารฯ สมาชิกและผูร้ ่ วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ทุกๆ ท่าน พร้อมทั้ง
เปิ ดพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ.2558 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้ งผลการดําเนินงานสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ.2557
ประธาน
กล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2558 พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ การอบรม, การสัมมนา, การจัดประชุม
คณะกรรมการบริ หารฯ ประจําเดือนตามกฎระเบียบวาระ ฯ การมีส่วนร่ วมปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับ
องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ หรื อหน่วยงานทางราชการ โดยนําเสนอผ่านทางวีดีทศั น์ซ่ ึงจัดทําโดยสมาคม
ผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย เพือ่ การรับชมและเข้าใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2558

พิจารณาพร้อมกัน โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงาน ในงบรายได้ – รายจ่าย และงบดุลประจําปี

Page

มติที่ประชุม

1

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองงบดุล ประจําปี พ.ศ.2557
คุณสุษิรา สุดกรยุทธ์ เหรัญญิกสมาคมฯ
กล่าวรายงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารงบดุลการเงินที่แสดงรายได้ - รายจ่าย เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบโดย นายเฉลิมเกียรติ์ เมฆานุพกั ตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5027 บริ ษทั เอสทีเอ ออดิท จํากัด อย่างถูกต้องแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 สัมมนาวิชาการ
การบรรยาย “ พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “
โดย คุณวัชรพงษ์ จาวรุ่ งวนิชสกุล รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกฎหมาย
Panel discussion
โดย ท่านที่ปรึ กษาสํานักนายกรัฐมนตรี ( คุณโชติ ตราชู) ผูต้ รวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ( คุณ
เมธินี เทพมณี ) และ นายกสมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย (คุณเกศมณี เลิศกิจจา)
การบรรยาย “ รัฐช่ วยเหลือ SME เพื่อพลิกฟื้ นเศรษฐกิจ “
ย่อม

โดย คุณสมชาย รุ จิโกไศย ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายพัฒนาพื้นฐานธุรกิจ สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
การบรรยาย “ ความคืบหน้ าของข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้ อมของภาคอุตสาหกรรม “
โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสายงานสํานักประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม

รับทราบโดยทัว่ กัน

ปิ ดประชุม 21.00 น.

_________________________

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ผูบ้ นั ทึกรายงาน

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการสมาคมฯ
ผูต้ รวจทาน
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_________________________
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_________________________
นางเกศมณี เลิศกิจจา
นายกสมาคมฯ

รหัสสมาชิก
P-0121

P-0240
P-0108
Y-0043

Y-0362
P-0114
P-0092

Y-0227
P-0147

Y-0429
Y-0236
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Y-0304
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เอกสารแนบท้ าย
รายชื่ อกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย
ลําดับที่
รายชื่อ
บริ ษทั
1
คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บจก. เค.โอ.พี อินเตอร์เนชัน่ แนล
61/214 หมู่ 2 หมู่บา้ นรอยัลปาร์ควิลล์ ถ.สุ วนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนอง
จอก กทม. 10530
2
ดร.ปรี ชากร สุวรรณเพ็ญ บจก. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
161 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้อยขวาง กทม.10310
3
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล
บจก. สี มาเจริ ญ
1 หมู4่ ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
4
คุณสายใจ พรหมเดเวช
บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุ ง แขวงลําปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520
5
คุณอรรณพ อารัญญิก
บจก. เอเบิล สทรอง
32/21 หมู่ 8 ซอยร่ วมเกื้อ 9 แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กทม. 10170
6
คุณชนะชัย วรรณประเสริ ฐ บจก. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)
19 แยกถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
7
คุณวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์ บจก. ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)
98 สารทรสแควร์ ออฟฟิ ศทาวเวอร์ ชั้น 6-7 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กทม.10500
8
คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
บจก.โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
76/60,76/62,76/64 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กทม. 10220
9
คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
บจก. เดอะซัน เคมีคอล
701/206 ซอยพัฒนาการ 30 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
10
คุณเพ็ญจิตร เจริ ญศิริ
บจก. ทีเอฟคอสเมโทโลจี
42/34 หมู่ท่ี 5 ถ.ลําลูกกาคลอง 8 แขวงลําลูกกา เขตลําลูกกา ปทุมธานี 12150
11
ดร.ธนกร เวียงศรี พนาวัลย์ บจก. คาโอ คอนชูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย)
อาคารนันทวัน ชั้น 12, 14 เลขที่ 161 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
10330
12
คุณมุกดา โจวตระกูล
75/24 ถ. นวมินทร์ ซ. 52 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

คุณภูสิฎฐ์ ศรี โรจนภิญโญ

15

ดร. จิรพรรณ ม่วงเจริ ญ

16

คุณนิรมล บุญสําเร็ จ

17

คุณสุณี โอสถารยกุล

18

คุณแคทรี ยา ศรเกตุ

19

ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์

20

คุณคงเดช จันทฤทธิรัศมี

21

คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์

22

คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส

บจก. คอนิเมก
40 ม.12 ซ.สหมิตร 2 ถ.สุขมุ วิท 77 ต. ศรี ษะจรเข้นอ้ ย กิ่งอําเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ
บจก. ไทยสงวนวัฒน์ เคมีภณ
ั ฑ์
21/6-8 ซ.รองเมือง 2 ถ.อุรุ พงษ์ตดั ใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
บจก. วันรัต (หนํ่าเซียน)
19 อาคารไชโย สุขมุ วิท 70 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
บจก.พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เทรดดิ้ง
622 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
บจก.ลอรี อลั (ประเทศไทย)
179 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 6,8,9 และ 21 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
บจก. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
161 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้อยขวาง กทม.10310
บจก. กากัวร์แล็บ
733/700 ซ. พหลโยธิน 80 ถ.พหลโยธิน แขวงคูคต เขตลําลูกกา ปทุมธานี 12130
บจก. อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี ส์
549/2 ซอยแสงสุข ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนที เขตยานนาวา กทม.10120
บจก. เอ็มวายอาร์ คอสเมติคส์โซลูชนั่
219 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

รหัสสมาชิก
P-0137

P-0035
P-0004
P-0041
P-0082
Y-0094

P-0240
P-0068
P-0022
P-0467
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14

บริ ษทั
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ลําดับที่
รายชื่อ
13
ดร. พรรษชล ลิมธงชัย

1

เอกรัฐ แจ้งจรัส

บจก.เอ็มวายอาร์ คอสเมติกส์ โซลูชนั่

2

ปริ ญญ์ มาสกรานต์

บจก.เอ็มวายอาร์ คอสเมติกส์ โซลูชนั่

3

วิภาวรรณ ชุนงาม

บจก.แพนราชเทวี กรุ๊ ป(มหาชน)

4

ชลิดา สัทธรรมนุวงศ์

บจก.แพนราชเทวี กรุ๊ ป(มหาชน)

5

นงลักษณ์ เมืองสกุล

บจก.แพนราชเทวี กรุ๊ ป(มหาชน)

6

วิทวัส กิจจาธิป

บจก.ลักส์มิน

7

สิ ริโสภา แดงสนัน่

Kao consumer products (southeast asia)

8

สิ นิทธ์นุช ลีพฒั นะพันธ์

บจก.เมดดิซาย อินเตอร์เนชัน่ แนล

9

ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริ ญ

บจก.หนํ่าเซียน

10

ณัฐวัตร ลาภจรัสแสงโรจน์

บจก.ชาเนล(ประเทศไทย)

11

จรัสพิมพ์ ศรี บุญเรื อง

บจก.ชาเนล(ประเทศไทย)

12

ชัญญาพัชญ์ ปริ วฒั น์ช ยั สาร

บจก.ไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย)

13

สุรีพร สถิตยานุรักษ์

บจก.ไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย)

14

อัครนงศ์ รุ จิวฒั น์

บจก.มิราเคิล เฮิลธ์ แคร์

15

พัทธ์ชลิตา อิทธิจิตราพงษ์

บจก.มิราเคิล เฮิลธ์ แคร์

16

ประภารัสมิ์ เอื้อพรหมมาต

บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน

17

ศิริจนั ทร์ ลิมปอนากุล

บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน

18

สถาพร พึ่งพรหม

บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน

19

รักษณาลี กังวานวัฒนศิริ

บจก.ไลอ้อน(ประเทศไทย)

20

อําพร เหลี่ยมสิ งห์ขร

บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน

21

ณัฐพร ปั ดทํา

บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน

22

พรพิมล สวะนา

บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน

23

วรรณภา พันธ์นรา

บจก.โอซีซี

24

ริ ยาภรณ์ จิระวงศ์

บจก.โอซีซี

5

ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่

รายชื่ อสมาชิกทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมสามัญประจําปี 2558
บริ ษทั

บจก.ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์

26

สุทธิรา อัทธายุวฒั น์

บจก.ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์

27

ดารณี อรรจนียกุล

บจก.เอสแอนด์เจ เอนเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

29

ไทภวิษย์

บจก.สไมล์ภณ
ั ฑ์

30

ชัยวัฒน์ ขําละเอียด

บจก.อุตสาหกรรมมิตรมงคล

31

พรนภา ห่อพิทกั ษ์กลุ

บจก.เฟิ สต์แล็บ อินเตอร์โปรดักส์

32

ริ สสา วัฒนกิจวานิช

บจก.กรี นลีฟ เคมีคอล

33

อัจฉรา สุนทรี วงศ์

บจก.กรี นลีฟ เคมีคอล

34

วีระศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์

บจก.นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง

35

ฐิติพงศ์ เอี่ยมวราพันธุ์

Jebsen& Jessen Ingredients(T) Ltd.

36

กฤษณ์ชยั สร้อยระย้า

บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ ง กรุ๊ ป

37

วชิดล ศูระศรางคุ์

บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ ง กรุ๊ ป

38

สุภาษิณี เจ้าวันนะ

บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ ง กรุ๊ ป

39

ชนะชัย วรรณประเสริ ฐ

บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จํากัด

40

พรพรรณ นิติภานนท์

บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จํากัด

41

เกวลิน หอรุ่ งเรื อง

บจก.เอกชัย ดิสทรี บิวชัน่ ซิสเทม

42

ศิวาพร เฟื่ องฟูสิน

บจก. พีแอนด์จี

43

สิ ริขวัญ โพธิ์เอี่ยม

บจก.เอเบิล สทรอง

44

จาศิริ ช่วยพรหม

บจก.เอเบิล สทรอง

45

ศุภมาส ชูสติ

บจก.เอเบิล สทรอง

46

สมบัติ วนาอุปถัมป์ กุล

บจก.อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี ส์

47

ทิวาพร พรหมรัตน์

บจก.เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)

48

สุพจน์ รุ่ งเจริ ญ

BASF

49

นันท์มนัส พรชัยวิวฒั น์

บจก.เมอร์ร่ี คอสเมติก แลบบอราทอรี่ ส์

50

สมชาย พรชัยวิวฒั น์

บจก.เมอร์ร่ี คอสเมติก แลบบอราทอรี่ ส์

51

วาสิ ณี ภิรมณ์รัก

บจก.เดอร์มา อินโนเวชัน่

52

สุพรรณิ ดา สายสวัสดิ์

PACIFIC SUNRISE HOLDING CO.,LTD

6

วัชราพร ผาวิจิตราสกุล
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54

พรทิพย์ สุขกําเนิด

บจก.เฮอร์บาเรี ยม

55

พิพรรษา แววหงษ์

บจก.บูท๊ ส์ รี เทล(ประเทศไทย)

56

ภณิ ดา นิ่มศึกษา

บจก.บูท๊ ส์ รี เทล(ประเทศไทย)

57

คุณอนันต์ เหลืองสถิตย์กลุ

บจก.ฮงฮวด

59

กรกช เรื องสมบูรณ์

บจก.แวนส์ คอสเมติกส์ แอนแลบอราทอรี

60

ลาลิตย์ นาราวิโรจน์

บจก.แวนส์ คอสเมติกส์ แอนแลบอราทอรี

61

รวิสุต ไกรรวี

บจก.เจ.วัน คอสเมติก

62

ฐานิกา บุญวัฒนาภรณ์

บจก.เจ.วัน คอสเมติก

63

เกศอุบล งามกิจเจริ ญลาภ

บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติกส์

64

สุภาพร สรรพการพาณิ ช

บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติกส์

65

นิรมล

บจก.เค.โอ.พี. อินเตอร์

66

พรทิพย์ สรรพกิจ

บจก.อุตสาหกรรมมิตรมงคล

67

ฤพนท์ บูรฉัตรมณี

บจก.โคะโคโระ ซาโตะ

68

วิลาวัลย์ จันทสุวรรณ

บจก.โคะโคโระ ซาโตะ

69

ดร.ธราดล เปี่ ยมพงศ์สานต์

บจก.เฟซแลบส์

70

ชินพงศ์ สายัณหวัฒน์

บจก.เฟซแลบส์

71

เตชา สิ ริวทิ ยธรรม

บจก.เฟซแลบส์

72

สุพนั ธุ์นภา เหลืองหิ รัญ

บจก.เมโกะ บิวตี้

73

นางกฤษฎาพร ทัดมาลัย

บจก.เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)

74

กมลวรรณ แสงสุวรรณ

บจก.มิลบอน(ประเทศไทย)

75

อมรรัตน์ ธนาวิรัตนานิจ

บจก.นีโอคอสเมด

76

ฐิตินนั ท์ แสงเรื องชูสิทธิ์

บจก.โรวิไทย(DSM)

77

ธัชพล วงษ์รักษา

REED TRADEX CO.,LTD

78

เพียงพิศ มากนวล

REED TRADEX CO.,LTD

79

อรปวีณ์ สุวรรธนะกุล

บจก. มิตรผล ไบโอฟูเอล

80

ภญ.ดวงแก้ว ธีรศิลป

บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช

7

นฤนุช พัดสว่าง
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บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช

82

สาธิยา แก้วอบเชย

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์

83

พรณิ ชา มีสิงห์

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์

84

อโณทัย ใจเอิบอิ่ม

บจก.เอฟ.ซี.พี.

85

เจษฎา นันทะ

บจก.เอฟ.ซี.พี.

86

หนึ่งหทัย กาญจนะ

บจก.สมิทธ์แนเชอรัล

87

พัชริ นทร์ อัศวานุชิต

บจก.เจพัส อินเตอร์คอสเมติกส์

89

วริ ศา สกุลรุ่ งจรัส

บจก.เอสเธติค พลัส

90

ศุภลักษณ์ ตัณฑนันทน์

บจก.เอสบีซีเอส

91

อัจฉรี ย ์ ศุภเสถียรพงศ์

บจก.เอสบีซีเอส

92

กสิ ณีณฐั พงศ์ชวนันทน์

บจก.กลิทเทอรี่ อินโนเวชัน่ คอสเมติก

93

ปุริมพัฒน์ พงษ์ออ้

บจก.กลิทเทอรี่ อินโนเวชัน่ คอสเมติก

94

วสุ พรลิขิตเปี่ ยมโชติ

Supreme Biz Co.,Ltd

95

ศศิกลุ ภัทร สมสวย

ลภัสกร สกายแคร์

96

ชญานิษฐ นาควัชร

Namo Group

97

เสริ มศรี จารุ ลกั ต

บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จํากัด

98

กฤติยา เกิดเกียรติสุดา

บจก.แล็บ แอนด์ บิวตี้

99

สิ รณัฏฐ์ สัจจะวัฒนะ

บจก. วัฒนะเฮอร์เบอร์

100

กัณฐ์สิณี ยงสมบูรณ์

บจก. วัฒนะเฮอร์เบอร์

101

พิพฒั น์ ตั้งชูทองชัย

บจก.ริ ชา

102

ศศธรณ์ ณ สงขลา

ออเทนติคไทยสปา บจก.

103

สิ ติพร วนสุนทรเมธี

บจก.ไทยโทเวล

104

อมรศักดิ์ วามานนท์

บจก.ไทย-มีโก้

105

ธีรพงษ์ นิลละออ

บจก.ช้างแก้ว เนเชอรัล

106

พรรวินทร์ สนิทบุญ

บจก.ช้างแก้ว เนเชอรัล

107

ประภาภรณ์ หาญอาษา

บจก.ช้างแก้ว เนเชอรัล

108

รัฐภัทร ศรี จนั ทร์ถสิ ต

สมาคมเครื่ องสําอางสมุนไพรล้านนา

8

อําภา หลวงคล้ายโพธิ์
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109

มานพ สมหวัง

สมาคมเครื่ องสําอางสมุนไพรล้านนา

110

เทพนิมิตร ทองจันทร์

saraya MFG.(Thailand) Co.,Ltd.

111

ภญ.มนทิรา พรประสิ ทธิ์

Milott Co.,Ltd

112

ภญ.สุพชิ ยา วงศ์กลม

Forecus Co.,Ltd

113

พงศ์พฒั น์ อยูก่ สิ ทฐ์

Ablestrong Co.,Ltd

114

บุญชู สมบูรณ์ศกั ดืรุจ

115

สถิต มโนมัยอุดม

116
117

ผูต้ ิดต่อ
ผูต้ ิดต่อ
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P.O. Cenral (Thailand) Co.,Ltd
บจก.รมัยเฮิร์บ

