
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 6/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

4.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

5.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

6.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

7.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

9.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

10. คณุอรรณพ  อารญัญกิ 

11. ดร.ธนกร             เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. ดร.จริพนัธ ์  มว่งเจรญิ 

14. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

15. คุณมกุดา  โจวตระกูล 

16. คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

17. คุณสุรพีร  สถติยานุรกัษ์  

18. คุณสมบตั ิ           วนาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์  

19. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

 

1.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

รายชือ่กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

2.  คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 

3.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

4.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

5.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

6.  ดร.นีรนารถ   จณิะไชย 

7.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8.  คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล   

3.  คุณวภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

คุณเกศมณี ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึกําหนดการจดังาน Cosmex ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่31 ตุลาคม 

- 2 พฤศจกิายน 2560 ณ ไบเทค บางนา โดยทางสมาคมฯไดพ้ืน้ทีใ่นการจดัแสดงจาํนวน 2 บธู  

 

คุณเกศมณีไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึกําหนดการจดังาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY 

MARKET ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัจนัทรท์ี ่30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์  

 

ทัง้น้ีขอความรว่มมอืจากการกรรมทุกท่านใหช่้วยเขา้รว่มทัง้สองงานดว้ย 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 5/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 12  

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

 กนัยายน 2560 

มตทิีป่ระชุม

 

    รบัรองรายงานการประชุม 

3.1       สมาชิกสมคัรใหม่ 9 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาสมาชิกใหม่ 

1) คุณนิโคไล  กอแกว้ 

บจก. ความชืน้วทิยา ประยกุต ์

67/21 ซอย 7 ถนนเนตรด ีตาํบลแสนสขุ อาํเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี 

โทร : 0959048482  อเีมล ์: haco@hygrology.asia 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่ว:งาน Beyond Beauty) 

 

2) คุณปพรกนก  แซ่อัง้ 

บจก. ไทยมลัตพิลาย 

988/32-33 อาคาร กรนิิชรามอนิทรา ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรงุเทพมหานคร 

โทร : 0969233945 อเีมล ์: papornkanok.s@gmail.com 

ธรุกจิหลกั : ผูจ้ดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3) คณุฐานิกา  บุญวฒันาภรณ์ 

บจก. เจ.วนั คอสเมตกิ  

11, 12 , 13 ซอยเพชรเกษม 20 แยก 9-3 แขวงปากคลองภาษเีจรญิ เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 

โทร : 024577585 อเีมล ์: Thanika_b@yahoo.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

(ทราบขา่วจาก คณุรวสิตุ  ไกรรว)ี 

 

4) คุณปณฐัน์ชยพร  กติเิกษมวรกุล 

บจก. มนัด ี 

255/331 ซอยพบิลูอุปถมัภ ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  

โทร : 0632789957 อเีมล ์: Mondee2008@hotmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูจ้ดัจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก เพจสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย) 

 

5) คณุปะราล ี ชวกรไชย ์

บจก. ปราณเชญิ  

12/646 หมู4่ ถนนรงัสติ–นครนายก ตาํบลบงึยีโ่ถ่ อาํเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี  

โทร : 0639674619 อเีมล ์: Paralees@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ , ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

6.) คุณวรพล  รตันชื่น 

    บจก. สยามไบโอไซเอนท ์

    99 หมู ่4 ตาํบลบา้นใหม ่อาํเภอลางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

    โทร : 024497950 อเีมล ์: woraphol@siambioscience.com 

     ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

     (ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

  

 7.) คณุปวติรา  มโนวฒัน์ 

     บจก. เบบี ้ออแกนิค  

     6 ซอยตวิานนท2์7 แยก 4/1 ถนนตวิานนท ์ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบุร ี   

              จงัหวดันนทบุร ี

     โทร : 0626465695 อเีมล ์: mommyandmeoragamic@hotmail.com 

     ธุรกจิหลกั : จดัจาํหน่ายคา้ปลกีและคา่สง่ 

     (ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 
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 8.) คุณธราดล  เป่ียมพงศส์านต ์

     บจก. คอสมนิา  

     22/3 หมู1่ แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170 

     โทร : 024330095 อเีมล ์: hr@cosmina.co.th 

     ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

     (ทราบขา่วจากคุณมกุดา โจวตระกูล) 

9.) คุณวนัวสิาข ์ บวัทอง 

     บจก. เวกา้ เนเจอรลั 

     558 หมู5่ ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

     โทร : 027037011 อเีมล ์: wamwisa.veganatural@gmail.com 

     ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

     (ทราบขา่วจากคุณมกุดา โจวตระกูล) 

 

มตทิีป่ระชุม

และบจก.เวก้า เนเจอรลั ส่วนที่เหลอือีก 5 บรษิทั กรรมการมคีวามเห็นให้ขอ

หนงัสอืรบัรองบรษิทัเพิม่เตมิ แลว้นําเขา้มาพจิารณาอกีครัง้ในการประชุมครัง้หน้า 

 รบัรองการเป็นสมาชกิของ บจก.เจ.วนั คอสเมตกิ, บจก.ปราณเชญิ, บจก.คอสมนิา  

 

4.1  สรปุการประชมุแนวทางการกาํหนดวนัหมดอายบุนฉลากเคร่ืองสาํอาง  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 18 กนัยายน 2560 โดยฝ่ายวิชาการ 

 ฝ่ายวชิาการ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ สบืเน่ืองจากการประชุมแลกเปลีย่นทาง
วชิาการเรือ่ง การกําหนดวนัหมดอายขุองเครือ่งสาํอางตามกฎหมาย ในวนัจนัทรท์ี ่18 กนัยายน 
2560 ทีผ่า่นมา ณ คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทางสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย
ไดส้่งตวัแทนเขา้รว่มประชุมไดแ้ก่ คุณอภนินัท ์และคุณพงษ์ประพนัธ ์ทัง้น้ีไดม้กีารรวบรวมความ
คดิเหน็และขอนําเสนอขอ้คดิเหน็เบือ้งตน้ไปยงัคณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
โดยทางสมาคมฯ ไดเ้สนอใหย้ดึหลกัการของประกาศเรือ่งฉลากเครือ่งสาํอางทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
กลา่วคอื ระบุวนัหมดอายใุนกรณทีีส่นิคา้มอีายผุลติภณัฑน้์อยกวา่ 30 เดอืนเท่านัน้ แต่หากมอีายุ
น้อยกวา่ใหร้ะบุกลุ่มเครือ่งสาํอางทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารระบุหลกัเกณฑใ์นการกําหนดอายเุพิม่เตมิที่
บญัชแีนบทา้ยประกาศ  
 
4.2 สรปุการประชมุในแต่ละแขนง ของคณะทาํงานปฏิรปูกฎหมาย (8 ด้าน)  

 โดยคณุภวูดล 

 คุณภูวดล ได้รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการปฏริูป

กฎหมาย (8 ด้าน) ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้พูดถึงปัญหาการขึ้นภาษีสรรพสามติในกลุ่ม

ผลติภณัฑน้ํ์าหอมและหวัน้ํามนัหอม สบืเน่ืองจากกฎกระทรวง กําหนดพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ 

พ.ศ. 2560 ที่ออกตาม พรบ.สรรพสามติ พ.ศ. 2560 ประกาศลงราชกจิจานุเบกษา ในวนัที่ 16 

กนัยายน พ.ศ. 2560 ที่มกีารกําหนดภาษีสรรพสามติในกลุ่มผลติภณัฑ์น้ําหอมและหวัน้ําหอม

เพิ่มขึน้ เป็นที ่8% จากราคาขายปลกี ทําให้เกดิผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นวงกว้าง ทาง
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สมาคมผู้ผลติเครื่องสําอางไทยได้มกีารทําหนังสอืขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพสามติให้ลด

อตัราการเก็บภาษีสรรพสามติผลติภณัฑ์น้ําหอมและหวัน้ํามนัหอมจากปัจจุบนัที่อตัราร้อยละ 8 

จากราคาขายปลกี เหลอือตัรารอ้ยละ 0 จากราคาขายปลกี ซึ่งจะส่งผลดใีนภาพรวมต่อทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน และช่วย เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัแก่ผูผ้ลติน้ําหอม 

 

4.3 สรปุการรบัสมคัรอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

 เคร่ืองสาํอาง (Safety Assessment) ระหว่างวนัท่ี 6-9 พฤศจิกายน 2560 

 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์โดยคณุฐิติและคณุมกุดา 

 คุณมุกดา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสมคัรอบรมเชิง

ปฏบิตักิาร เรื่อง ความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ครื่องสําอาง (Safety Assessment) ระหว่างวนัที ่

6-9 พฤศจกิายน 2560 ว่าไดท้ําการคดัเลอืกสมาชกิทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการภาคบรรยายจาํนวน 120 

ท่าน และ ภาคปฏบิตั ิ60 ท่าน ทัง้น้ีไดแ้จง้รายละเอยีดกาํหนดการต่างๆใหก้บัสมาชกิไดท้ราบแลว้ 

  

5.1 การเบิกงบขอซ้ือรถเขน็สาํหรบัขนย้ายส่ิงของ โดยฝ่ายเลขา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เพ่ือพิจารณา 

 ฝ่ายเลขา ได้เสนอขออนุมตัิซื้อรถเขน็สําหรบัขนย้ายสิง่ของ เพื่อนําไปใช้ขนย้ายสิง่ของ

สาํหรบัการไปจดักจิกรรมต่างๆนอกสถานทีข่องทางสมาคมฯ 

 

มตทิีป่ระชุม

 

  อนุมตัใิหซ้ือ้รถเขน็สาํหรบัขนยา้ยสิง่ของ 

5.2 การประชมุวิชาการเพ่ือหารายได้ของทางสมาคมฯท่ีจะจดัขึ้นในเดือน ธนัวาคมโดย

ฝ่ายหารายได้ โดยคณุนิพนธ ์

 คุณนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึเรื่องการจดักจิกรรมเพื่อหารายไดข้องสมาคมฯ 

โดยจดัทําวารสารสมาคมฯเพื่อนําไปแจกในงาน Cosmex และ งาน CONNECT WITH CHINA’S 

BEAUTY MARKET ซึง่การทําวารสารหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้จะไดก้ําไร 170,000 บาท และในส่วน

ของกิจกรรมสัมมนาที่จะจัดในเดือนธันวาคมอาจจะมีการจดัสัมมนาร่วมกับทางตัวแทนของ 

Alibaba ในประเทศไทย   

 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบและใหด้าํเนินการต่อไป 

5.3 การสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการเคร่ืองสาํอาง โดยฝ่ายเลขา 

 ฝ่ายเลขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการส่งรายชื่อกรรมการเข้าคดัเลอืกกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการเครื่องสําอาง ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รอ้งขอมา

นัน้ ทางสมาคมไดข้อใหท้ีป่ระชุมรบัรองการเสนอรายชือ่กรรมการ 2 ท่าน ดงัน้ี   

1.) ดร.ปรชีากร สุวรรณเพญ็ กรรมการหลกั 

2.) คุณสายใจ พรหมเดเวช เป็นกรรมการรอง 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มตทิีป่ระชุม

  ในนามของสมาคมฯ 

 รบัรองการสง่ชือ่ทัง้สองท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการเครือ่งสาํอาง  

 

5.4     การมอบหมายแต่งตัง้ผูเ้ข้ารวมประชมุ และการแต่งตัง้ท่ีท่ีปรึกษาสมาคมเพ่ิมเติม  

 คุณเกศมณีได้ขอความคดิเหน็ของกรรมการสมาคมฯ เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานหรอืการเขา้

ประชุมต่างๆ ของผู้ที่ประธานได้มอบหมายให้ทํางานในนามของสมาคมว่าควรมกีารดําเนินการ

จดัการอยา่งไรจงึจะมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

มตทิีป่ระชุม

  

 ให้คุณเกศมณีมสีทิธิใ์นการเลอืกผูแ้ทนในการเขา้ร่วมประชุมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ทางสมาคมฯ ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละหวัขอ้ของงานประชุม  

 นอกจากน้ีคุณเกศมณีได้ขอความคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตัง้ผู้ช่วยงานใน

สมาคมเพิม่เติม ทัง้น้ีได้แก่ การแต่งตัง้คุณกานต์ ดาวมณี เป็นที่ปรกึษาสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย 

และ แต่งตัง้คุณสุรยีพ์ร สถติยานุรกัษ์ เป็นผูช่้วยเลขาสมาคมฯ 

 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองการแต่งตัง้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัศกุรท่ี์ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง GS1-2  

สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 


