รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 1 /2559
วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรี ชากร
สุวรรณเพ็ญ
ประธานที่ประชุม
2. คุณอรรณพ
อารัญญิก
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
5. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณชนะชัย
วรรณประเสริ ฐ
7. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
8. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
9. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
10. ดร.ธนกร
เวียงศรี พนาวัลย์
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. คุณแคทรี ยา
ศรเกตุ
13. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
14. คุณสุณี
โอสถารยกุล
กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
3. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริ ญ
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
10. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
2. คุณศุภรา
ปิ่ นจินดา
3. คุณปริ ญญ์
มาสกรานต์
4. คุณปนัยรัตน์
แจ่มจันทร์ เกษม
5. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
6. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.เอ็ม.วาย.อาร์ . คอสเมติคส์ โซลูชน่ั
บจก.แอสพเรชัน่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ปรี ชากร สุวรรณเพ็ญ อุปนายกฝ่ ายต่างประเทศ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
ไม่มี

เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 12/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 25 เมษายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย
งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ
สําหรับงวดสิ�นสุดวันที�
หน่วย: บาท
2559
1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม
(1เดือน)
รายรับ
รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบํารุงสมาชิก
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดําเนินงาน
รวมรายจ่าย
รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ

มติที่ประชุม
3.2

รับทราบ

สมาชิกสมัครใหม่ 1 บริษัทฯ:
1.
บริษทั แอสพเรชัน่ จํากัด
คุณปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม เจ้าของกิจการ
12/29 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 087 9154732
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ได้รบั ข่าวสารจากเว็ปไซต์
มติที่ประชุม รับรองบริ ษัท แอสพเรชัน่ จํากัด

18,300.00
18,300.00
106,015.52
(106,015.52)
(87,715.52)

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 แบบสอบถามความเห็นผูป้ ระกอบการผลิ ตเครือ่ งสําอางไทย ในด้านแนวทางวิ ธีการที่ดีในการผลิ ต
เครือ่ งสําอาง (GMP)
คุณกีรนาถ เดชเดโช ได้รายงานให้ทราบว่าเนื่องจากได้มกี ารกระจายให้กบั สมาชิกสมาคมผูผ้ ลิต
เครือ่ งสําอางไทยเป็ นเวลาไม่นาน ทําให้มจี าํ นวนผูท้ าํ แบบทดสอบน้อยราย ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างให้ผปู้ ระกอบการทํา
แบบสอบถาม คุณกฤษณ์จะรายงานให้ทราบอีกครัง้ ภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรือ่ ง สบู่ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้รายงานให้ทราบว่ามีการจัดสัมมนา Cosmetic Formulation II Surfactants ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุง เทพ โดยในวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 จะเป็ นการบรรยายในส่ว นของ
ภาคทฤษฎี และวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จะมีการทํา Lab ซึง่ ผูท้ เ่ี ข้าอบรมครบทัง้ สองวันจะได้รบั ใบ Certificate
ด้วย
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปการเข้ าร่ วมประชุมเตรีย มการไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่ วมกํากับการดําเนิ นงาน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน(ACFTA-JC) ครัง้ ที่ 10 โดยคุณจิ ตตพันธ์ หงส์สิริ
คุณจิตตพันธ์ หงส์สริ ิ ได้รายงานให้ทราบว่ามีเจ้าหน้ าทีไ่ ด้สอบถามว่า ธุรกิจใดบ้างทีส่ ามารถลดหย่อนภาษี
ให้แก่ประเทศจีนได้บ้าง เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศจีนนัน้ ไม่ด ี เพราะประเทศจีนมองว่าประเทศในอาเซียน
ได้รบั ผลประโยชน์จากประเทศจีน แต่ประเทศจีนกลับไม่ได้รบั ผลตอบแทนกลับมา ผลสรุปคือไม่มธี ุรกิจใดตกลงทีจ่ ะ
ลดหย่อนภาษี
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3 สรุปการเข้าร่วมประชุมหารือการจัดตัง้ องค์กรตาม พรบ. ของ กสทช.(ช่ อง 7) โดยคุณชนะชัย วรรณ
ประเสริฐ
คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ ได้รายงานในทีป่ ระชุมว่าเนื่องจากครัง้ นี้เป็ นการจัดประชุมครัง้ แรก เพื่อหาแนว
ทางการจัดตัง้ สมาคม ที่ประชุมเห็นว่าเป็ นประโยชน์ แต่ จะต้องเป็ นการกําหนดกฎเกณฑ์ท่ที ําขึ้นในครัง้ เดียว และ
สามารถใช้บงั คับได้ทงั ้ หมด และขอประชุมปรึกษาในคณะกรรมการทีด่ แู ลเรือ่ งนี้ต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

5.4 สรุปการเข้าร่วมประชุมเจรจาสําหรับการประชุม ACSB ครัง้ ที่24 โดยดร.ปรีชากร ดร.ธนกร คุณชนะชัย
ดร.ธนกร เวียงศรี พนาวัลย์ ได้ รายงานในที่ประชุมว่าจากการประชุม ACSB ทาง EU Regulation ได้ มีประกาศ
ออกมาในเรื่ องสารออกซิไดซ์ไกลคอลที่มีข้อกําหนดในการใช้ ต้ องแจ้ งให้ กบั สมาชิกทราบว่าจะต้ องปรับเปอร์ เซ็นให้ อยู่
ตามเกณฑ์ภายในเวลา 1 ปี และอีกสารคือ นาโนซิงค์ออกไซด์ ที่เป็ นสารกันแดด ทางประเทศไทยได้ มีการใช้ ซิงค์ออก
ไซด์อยูแ่ ล้ ว เพียงเพิ่มเติมในส่วนของนาโนเข้ าไป ซึง่ อ้ างอิงตาม EU Regulation
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.5 สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทแห่ งชาติ ว่าด้ วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
พ.ศ.2560-2564 โดยคุณกฤษณ์ แจ้งจรัส
คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ ์ ได้รายงานในที่ประชุมว่ามีการพิจารณาและเตรียมผลักดันสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอย่าง
จริงจัง เนื่องจากมีดมี านมาก ได้แก่ บุก, ขมิน้ ชัน, ไพล, กระดอม, เกสรบัวหลวง, พริกไทย, กวาเครือขาว, ใบบัวบก,
คําไทย, คําฝอย,มะแว้งเครือ เจตมูลเพลิง, จันแดง, เถาวัลย์เปรียง, จันทร์เทศ, ฝาง, ชิงชี,่ เพชรสังฆาต, มะขามป้ อม
, มะระขีน้ ก, มะลิ, อบเชย, สมอไทย, สมอภิเพก, กระเจีย๊ บ, ฟ้ าทะลายโจร และขมิน้ ซึง่ มีการสํารวจสมุนไพร 207
ชนิด เพื่อเตรียมการส่งเสริมได้แบ่งตามลักษณะของการได้มาในแง่ของวัตถุดบิ เช่น Organic, เก็บจากป่ า, ส่งเสริม
การปลูก, GAP, ขยายพันธุ์ เก็บพันธุ,์ วัชพืช, เก็บจากป่ า, GCP เป็ นต้น
โดยในทีป่ ระชุมได้รายงานสถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรไทย เนื่องจากไทยมีความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ป่าโดยมีประมาณ 11,625 ชนิด แต่ พบว่ามีการนํ ามาใช้เพียง 1,800 ชนิดหรือประมาณ 15.5 % จาก
ทัง้ หมด เพื่อ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร ผลิต ภัณ ฑ์ ส ปา
เครือ่ งสําอาง เป็ นต้น ซึง่ หน่ วยงานรัฐมองว่านี่คอื โอกาสและการเพิม่ ศักยภาพของประเทศ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 บริษัทที่ไม่ ใช่ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยต้ องการรายชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการของ
ผู้ผลิตเครื่องสําอาง
คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์ ได้ รายงานให้ ทราบว่ามีบริษัทต้ องการรายชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการ
ของผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย
มติทป่ี ระชุม ให้มกี ารตกลงกับบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย หากบริษทั ใดต้องการเปิ ดเผย
ข้อมูล ทางสมาคมจึงสามารถให้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ และให้มกี ารกําหนดลงในใบสมัครสมาชิกว่าสามารถเปิ ดเผยข้อมูล
ให้กบั บุคคลทัวไปทราบได้
่
หรือไม่

6.2 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้ อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ

ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

