รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 10/2558
วันศุกร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม 1 โซน C ชัน้ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
3. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
7. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
8. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
9. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. คุณสุณี
โอสถารยกุล
11. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
12. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
13. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
14.คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
15. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
16. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
17. คุณมุกดา
โจวตระกูล
18. คุณนิรมล
บุญ สําเร็จ
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
2. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
3. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
4. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
5. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
6. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
7. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส

ประธานทีป่ ระชุม

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณกรรณิกา
จรัสอุไรสิน
2. คุณณัฐเดช
กันจุล
3. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
4. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคม ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การประชุมสามัญประจําปี ของสภาอุตสาหกรรม
ประธานรายงานว่าเนื่องจากมีการประชุมสามัญประจําปี ของสภาอุตสาหกรรม ซึง่ ในสภามีกฎ กติกา ในเรือ่ ง
ของตําแหน่งประธานกลุม่ หรือประธานสภา ทีม่ ี 2 วาระ คือ 4 ปี แล้วจึงจําต้องมีการเปลีย่ นประธานคนใหม่เพือ่ ดํารง
ตําแหน่ งหน้าทีต่ ่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 10/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2559
อยูร่ ะหว่างดําเนินการให้บริษทั บัญชีทาํ เรือ่ งงบรายได้-รายจ่าย ประจําเดือนมกราคม 2559
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
3.2 สมาชิ กสมัครใหม่ 7 บริ ษทั ฯ:
1.
บริษทั เฟรช บอดี้ จํากัด
450/2 อาคารบุญญสถิต ชัน้ 2 ถ.พระราม3 ซ.22/1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

2.

3.

4.

5.

6.

7.

www.deodorethailand.com โทร. 02 291 5383-4
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บริษทั พรีเมียร์ พลัส จํากัด
45 ม.1 ถ.เลียบคลองบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
www.premierplustube.com โทร. 02 978 4818-9
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บริษทั ออเทนติคไทยสปา จํากัด
48/274 ม.1 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
www.sabai-arom.com โทร 02 372 2468-9
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณอรรณพ อารัญญิก
บริษทั ดี เอฟ ที (ประเทศไทย) จํากัด
38 ม.7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 74000
www.dft.co.th โทร 02 291 9991
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณอรรณพ อารัญญิก
บริษทั โอเรียนทัล อโรม่า จํากัด
87/133 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชัน้ 18 ซ.สุขมุ วิท63 (เอกมัย3) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
www.donna-chang.com โทร 02 7116640
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บริษทั เจเอส อินโน เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
77 ม.1 ถ.สุขมุ วิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20000
www.pione.co.th โทร 03 828 8690-2
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บริษทั ชาราบอท เอส.เอ. จํากัด
229/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์22 (ตรอกวัดอัมพวา) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700
www.charabot.com โทร 02 866 7558-60
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณเกศมณี เลิศกิจจา

มติทป่ี ระชุม

รับรองทุกบริษทั

3.3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิ ญเข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากับภาคธุรกิ จ
คุณสายใจ พรหมเดเวช อุปนายกฝ่ ายวิชาการรายงานทีป่ ระชุมให้ทราบว่าทางฝ่ ายวิชาการได้มกี ารประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีประเด็นดังต่อไปนี้
3.3.1 เรือ่ งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีขอ้ เสนอแนะว่าจะขอตัง้ คณะทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กับภาคเอกชน เพือ่ มีสว่ นร่วมในการร่างกฎหมายก่อนทีจ่ ะทํา Public Hearing และให้ม ี
การกระจายข่าวให้ทราบในเรือ่ งการร่างกฎหมายต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายไทยและกฎหมาย
อาเซียน
3.3.2 เรือ่ งระบบจดแจ้ง ให้เอือ้ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจกับกลุม่ เครือ่ งสําอางไทย เพือ่ ให้มมี าตรฐานการ
จดแจ้งเป็ นแนวทางเดียวกัน และเปิ ดเผยให้ทราบโดยทัวกั
่ น ซึง่ ทางสมาคมฯได้ขอให้มกี ารพิจารณาอนุญาตให้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติมภายใต้เลขจดแจ้งเดียวกัน
3.3.3 เรือ่ งการขอ Certificate of Free Sale ให้มกี ารเพิม่ การบริการให้มากขึน้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
3.4 การเสนอชื่อผูแ้ ทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมเป็ นคณะทํางานด้านวิ ชาการ ในสมาคมเครือ่ งสําอาง
อาเซียน
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ขอให้ทป่ี ระชุมได้สรรหากรรมการเพื่อเข้าร่วมเป็ นคณะทํางานด้านวิชาการใน
สมาคมเครือ่ งสําอางอาเซียน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และขอแต่งตัง้ คณะทํางานด้านวิชาการในสมาคมเครือ่ งสําอางอาเซียนดังต่อไปนี้
3.4.1 ด้าน Skincare
ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริญ
3.4.2 ด้าน Haircare
คุณแคทรียา ศรเกตุ
3.4.3 ด้าน Dental
ทพ.ญ.อรุณี อุ่นสุข
3.4.4 ด้าน Make up
- คุณแคทรียา ศรเกตุ
คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 สมาชิ กบริษทั อิ นฟิ นิ ตี้บิวตี้แล็ปส์ (ไทยแลนด์)จํากัด

คุณอภินนั ท์ โรจนวิภาต ได้รายงานในทีป่ ระชุมว่าจะทําการติดต่อกับสมาชิกเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2

ความคืบหน้ าการยื่นหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณสายใจ พรหมเดเวช กรรมการฝ่ ายวิชาการรายงานทีป่ ระชุมให้ทราบว่าหนังสืออยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปเรื่องความร่วมมือด้าน SME และกิ จกรรมจับคู่ธรุ กิ จระหว่างผูป้ ระกอบการไทยและ
ผูป้ ระกอบการสาธารณรัฐเกาหลีใต้
คุณอรรณพ อารัญญิก ได้รายงานในทีป่ ระชุมให้ทราบว่ามีการประชุมการเตรียมการก่อนการประชุมในวันที่
31 มีนาคม 2559 ในเรือ่ งของประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้ให้ผปู้ ระกอบการของประเทศเกาหลีใต้เข้ามาทํา
ธุรกิจกับประเทศไทย โดยให้ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนธุรกิจโดยไม่ใช้แบรนด์เกาหลี สามารถใช้แบรนด์ของไทย
ได้ เพื่อให้ไทยเป็ นฐานส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2

สรุปแผนงานการจัดสัมมนาในปี 2559
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้รายงานในทีป่ ระชุมให้ทราบว่าการจัดสัมมนาของสมาคมฯ ในปี 2559 มี
ดังต่อไปนี้
5.2.1 การประชุมสามัญประจําปี ในวันที่ 28 เมษายน 2559 อยูร่ ะหว่างการจัดหาสถานที่ ภายในงานสัมมนา
จะมีสาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาพูดในประเด็นการจดแจ้งและอัพเดตกฎหมายเครือ่ งสําอางในหนึ่งปี ทผ่ี า่ น
มาให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจทราบ
5.2.2 งานสัมมนาช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จะจัดกิจกรรมเป็ น workshop มี lab การทําสบู่
แชมพู สบูเ่ หลวอาบนํ้ า
5.2.3 งานโบว์ลงิ่ จัดที่ SF Strike Bowl ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง วันที่ 26 มีนาคม 2559 ได้ทาํ การ
จองสถานทีไ่ ว้ 52 ทีม
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3

การเรียกเก็บค่าบํารุงสมาชิ กสามัญประจําปี 2559
คุณมุกดา โจวตระกูล กรรมการฝ่ ายทะเบียนได้รายงานในทีป่ ระชุมให้ทราบว่าอยูร่ ะหว่างดําเนินการเรือ่ ง
การจัดการในส่วนทะเบียนสมาชิก
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

