
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 7/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม   
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          
4.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
5.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
6.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 
7.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
8.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
9.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
10. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
11. คุณเรวด ี จนัทรพ์ฤกษ  แทนดร.นีรนารถ จณิะไชย  
12. คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
13. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 
14. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
15. คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์
16. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
17. คุณสุพชัชา  คณาวงศ ์
18. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 
19. คุณอนงคน์าถ    แทนดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
 
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
2.  คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์  
3.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 
5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ
7.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 
8.  คุณแคทรยีา   ศรเกตุ 
9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ    
11. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
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สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 
2.  คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์  บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 
3.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้ 
4.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ร่าง พรบ เครื่องส าอาง 
สบืเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องส าอาง ครัง้ที่ผ่านมา ได้มกีาร

กล่าวถงึประเดน็การขอยกเลกิม.44 ในเครื่องส าอาง แต่จะน าไปใส่ใน พรบ เครื่องส าอางแทน ซึ่ง
ทางสมาคมฯ ไดม้กีารท าหนังสอืแจง้ไปทีอ่ย.เพื่อขอแก้ไขขอ้กฎหมายบางประการทีย่งัเป็นปัญหา
ต่อภาคธุรกจิไปในการยกร่างครัง้นี้ด้วย ทางคุณเกศมณีไดแ้จง้ว่าให้รวบรวมรายชื่อสมาชกิที่ทาง
สมาคมฯเคยท าประชาพจิารณ์ โดยรวมกบัสมาคมฯและคลสัเตอรอ์ื่นๆ เพื่อยื่นใหก้บันายกรฐัมนตร ี
หรอื รองสมคดิ เพื่อแสดงจดุยนืว่าเราไมเ่หน็ดว้ยกบัการเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้การแก้
กฎหมายดงักล่าวยงัไม่มกีารหารอืมาก่อน จงึอาจจะต้องพกัไวก่้อน ทางคุณเกศมณี ไดแ้จง้ใหท้าง
ฝ่ายเลขาท าจดหมายแจง้ไปทีอ่ย.เรือ่งการไม่เหน็ดว้ยในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมทัง้หมดทีสู่งขึน้ 
พรอ้มประชาพจิารณ์ทีท่างสมาคมฯเคยท า เพื่อแจง้ว่าทางสมาคมฯไม่เหน็ด้วยกบัม.44 เพราะไม่
สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง และเป็นการผลกัภาระใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 

- ร่างพรบ สมุนไพรซ่ึงอาจส่งกระทบต่อผูป้ระกอบการเครื่องส าอาง 
สบืเนื่องจากจะมกีารประกาศใช ้รา่งพรบ.ยา ฉบบัใหม ่แลว้มกีารอา้งถงึยาแผนโบราณ อยู่

ในรา่งพรบ.ยาฉบบัดงักล่าวดว้ย ท าใหอ้าจมผีลกระทบต่อการออกรา่งพรบ สมุนไพร โดยในร่าง
พรบ สมุนไพร ไดม้กีารระบุว่าสนิคา้ทีม่สี่วนประกอบของสมนุไพรจะตอ้งจ าหน่ายในรา้นเฉพาะ
เท่านัน้ และตอ้งมผีูร้บัผดิชอบเฝ้าอยูใ่นรา้นตลอดเวลา อยา่งไรกด็รีา่งพรบ.ดงักล่าวยงัใหข้อ้ยกเวน้
โดยไม่รวมถงึสนิคา้ทีปั่จจบุนัถูกจดัเป็นเครือ่งส าอาง อาหาร เครือ่งมอืแพทย ์ หรอืยาอยูแ่ลว้ 
เนื่องจากตวัผลติภณัฑจ์ะถูกก ากบัดแูลโดยพรบ.แมข่องแต่ละภาคส่วน อยา่งไรกด็เีนื่องจากปัจจบุนั
มเีครือ่งส าอางทีผ่สมสมนุไพรค่อนขา้งมากจงึตอ้งคอยตรวจสอบความคบืหน้าของรา่ง พรบ
ดงักล่าว และตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าจะไมม่าทบัซอ้น หรอืส่งผลกระทบต่อเครือ่งส าอางทีผ่สม
สมนุไพรแลว้จดัเป็นเครือ่งส าอางอยูใ่นปัจจบุนั 
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มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 6/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 11 
ตลุาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 สมาชกิใหม ่2 บรษิทั  

1.) คุณอทิธพิล ศรอีทิยาจติ 
บจก.วโีนน่า คอสเมตกิส ์
22/174 หมู่บา้นฮาบเิทยี พารค์ เทยีนทะเล 28 ซอยเทยีนทะเล 28 ถนนบางขุนเทยีน-
ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เบตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 
โทร. 099-3203202 อเีมล ์winonasoap@gmail.com 
ประเภทธุรกจิ : Marketer บรษิทัท าการตลาดสรา้งแบรนดส์นิค้า (ไม่มโีรงงานผลติของ
ตวัเอง) 
ผูแ้นะน า : คุณสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีและ คุณเจน น าชยัศริ ิ 

2.) คุณธวฒัน์ชยั เลศิฤทธิศ์ริกุิล 
บจก.จเูนทตี ้แลบอราทอรสี ์
98/210 ซอย 43 ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทร. 090-8989899 อเีมล ์junettylab@gmail.com 
ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง (OEM) 
ผูแ้นะน า : Facebook สมาคมฯ 

มตทิีป่ระชุม – รบัรองการเป็นสมาชกิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 สรปุการจดัแสดงบทูสมาคม ท่ีงาน COSMEX เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 
2561 ณ ไบเทค บางนา โดยฝ่ายเลขา 
 คุณเกศมณ ีไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่างาน Cosmex เป็นงานทีร่วบรวมสนิคา้ในแวด 
วงธุรกจิเครือ่งส าอางและความงาม ทัง้ในไทยและต่างประเทศเขา้ไวใ้นงานเดยีว เพื่อใหผู้ท้ ีม่คีวาม 
สนใจไดม้าแลกเปลีย่นขอ้มลูขอ้เสนอทางธุรกจิเพื่อต่อยอดกจิการใหย้ิง่ขึน้ไป ซึง่งานนี้จดัขึน้ โดย  
บรษิทั รีด้ เทรด็เดก็ซ ์และทางสมาคมฯไดร้บัการสนบัสนุนใหไ้ปออกบทูซึง่ในงานนี้ไดน้ าหนงัสอื  
ASEAN COSMETIC DOCUMENT ไปวางจ าหน่ายดว้ย ซึง่มผีูใ้หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
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4.2 สรปุการจดังาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY MARKET 2018 ในวนัศกุรท่ี์ 2 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสโุกศล โดยคณุสายใจ 

คุณเกศมณี ได้รายงานให้ทีป่ระชุมทราบว่า การจดังาน CONNECT WITH CHINA’S 
BEAUTY MARKET 2018 วนัศุกรท์ี ่2 พฤศจกิายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ทีผ่่านมานัน้ ได้
พดูถงึการสรา้งโอกาสในการเขา้ไปท าการคา้ขายในประเทศจนีรวมไปถงึกฎระเบยีบขอ้หา้ม , การ
ขนส่งต่างๆ ซึง่งานนี้ไดร้บัความสนใจจากสมาชกิและผูป้ระกอบการต่างๆเป็นจ านวนมาก โดยใน
งานนี้มผีูเ้ขา้รว่มงานถงึ 116 ท่าน ซึง่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่
ไดเ้ขา้มาช่วยงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 

4.3 สรปุการประชุม 29th ACC and ACSB at Kuala Lumpur , Malaysia เม่ือวนัท่ี 22-26  
ตลุาคม 2561 โดยกลุ่มวิชาการ 
 ดร. ธนกร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นส าคญัของการประชุมดงัสรุป ตาม
เอกสารแนบ 1 

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.4 สรปุยอดการลงโฆษณาวารสารสมาคมฯ โดยคณุนิพนธ ์
 คุณนิพนธ ์ไดร้ายงานสรุปยอดจ านวนผูใ้หก้ารสนับสนุนลงโฆษณาวารสารสมาคมฯ ดงันี้ 
บรษิทัทีไ่ด้ท าการลงโฆษณาวารสารสมาคมฯฉบบันี้มทีัง้หมด 9 บรษิทั ซึง่ยอดในการลงโฆษณา
วารสารฉบบัน้ีอยูท่ี ่146,500 บาท โดยยอดนี้ยงัไมห่กัค่าใชจ้า่ยในส่วนต่างๆไดแ้ก่ ค่าจดัพมิพ ์, ค่า
ท าอารต์เวคิ ซึง่รวมเป็นค่าใชจ้่ายทัง้หมด 47,000 บาท เมื่อหกัค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆแลว้ สมาคม
ฯ จะมกี าไรจากการขายพืน้ทีโ่ฆษณาในวารสารเล่มนี้เป็นเงนิ 99,500 บาท และก าหนดการส าหรบั
การจดัท าวารสารฉบบัต่อไปคอื เดอืนมกราคม  
 มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.5 ขอความอนุเคราะหข์อผลิตภณัฑ ์สวสัดีปีใหม่ 2562 โดยฝ่ายเลขา 
 คุณศิวาพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ก าลงัท าการรวบรวมรายชื่อบรษิัทที่เป็น
สมาชกิของทางสมาคมฯเพื่อท าจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอผลติภณัฑเ์พื่อจดักระเช้าสวสัดปีี
ใหม่หน่วยงานต่างๆ และขณะนี้ทางทมีเลขาไดท้ าการรวบรวมรายชื่อและก าหนดวนันัดหน่วยงาน
ต่างๆทีจ่ะตอ้งเขา้พบสวสัดปีีใหมซ่ึง่จะอยูใ่นช่วงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 - วนัที ่9 มกราคม 2562     
 มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 สคบ. พม่า ได้ออกกฎระเบียบฉบบัใหม่ท่ีต้องใช้ภาษาพม่าแสดงบนฉลากผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ในหวัข้อ Direction for use , Warning และ 
Side effect โดยทีมวิชาการ 
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 ไมม่ใีนรายงานการประชุม  
5.2 การจดัสมัมนาโฆษณา เร่ือง แนวทางการท าโฆษณา โดย ทีมวิชาการ 
 คุณศวิาพร ตวัแทนจากทมีวชิาการ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึความคบืหน้าในการจดั
สมัมนาโฆษณา เรือ่ง แนวทางการแกปั้ญหาการโฆษณาและฉลากเครือ่งส าอางในยคุ 4.0 จากการ
ปรกึษาหารอืทมีวชิาการไดข้อ้สรปุว่าวนัทีจ่ะจดัสมัมนาจะอยูใ่นช่วงวนัที ่ 12-21 มนีาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล ในส่วนของการบรรยายจะมกีารเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 
อาท ิ เลขาอย., เจา้หน้าทีอ่ย. (กองเครือ่งส าอาง กลุ่ม Post), เจา้หน้าทีส่คบ., กสทช, สมาคม
โฆษณา (ช่อง 3,9), ชมรมโฆษณา (ช่อง 5,7), ตวัแทนจากภาคธุรกจิทีจ่ะมาพูดเรือ่งการท า claim 
support  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 

 
5.3 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2561 ณ ห้อง GS1-3 
สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 


