สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 10/2561
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องพลอย โรงแรมวิ นด์เซอร์ สุขมุ วิ ท กรุงเทพฯ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
6. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
7. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
13. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
14. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
15. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
16. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
17. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
18. คุณมุกดา
โจวตระกูล
19. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
20. คุณกิตติชยั
สุขประสงค์
21. คุณอนงค์นาถ
พึง่ หรรษพร
22. คุณณัฎฐินี
เนตรอาไพ
23. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล

แทนคุณมาลี

หาญสุโพธิพนั ธ์

แทนคุณแคทรียา

ศรเกตุ

แทนดร.นีรนารถ
แทนดร.จิระพันธ์

จิณะไชย
ม่วงเจริญ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณอรรณพ
อารัญญิก
2. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. คุณกาญจนา
อนุรกั ษ์กมลกุล
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
7. คุณจิตตพันธ์

หงส์สริ ิ

สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณสมหมาย
เหลืองอร่าม
3. คุณนฤมล
ศรีวริ ยิ ะเลิศกุล
4. คุณคุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
5. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
6. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บริษทั ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรมเคมี จากัด
บริษทั กรีนสวิลล์ จากัด
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- งาน Amazing Thailand Brand Made in Thailand
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึง การจัดงาน Amazing
Thailand Brand Made in Thailand โดยการจัดงานในครัง้ นี้ เป็ นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มคลัส
เตอร์แฟชันและไลฟ์
่
สไตล์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และภาคเอกชน เป็ นการนาสินค้าแบรนด์ไทย และซูเปอร์แบรนด์กว่า 60 แบรนด์ของกลุ่มคลัสเตอร์
แฟชันมาแสดง
่
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าแฟชันและไลฟ์
่
สไตล์ของกลุ่ มคลัสเตอร์
แฟชันทั
่ ง้ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ สิง่ ทอ เสือ้ ผ้า เครื่องหนัง รองเท้า
อาหารเสริม และเครือ่ งสาอาง มาจัดแสดงเป็ นเวลา 40 วัน ซึง่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อให้
ไทยเป็ นศูนย์กลางของฐานการผลิตสินค้าแฟชันและไลฟ์
่
สไตล์ในภูมภิ าคอาเซียน อีกทัง้ ยังเป็ นการ
สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภคต่ างประเทศในด้านคุ ณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทยด้วย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
- การประชุม ICCR
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุม
ICCR ซึง่ จะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ เมืองมอนทรีออล แคนาดา ซึง่ ICCR
คือ หน่วยงานทีก่ ากับดูแลเกีย่ วกับกฏระเบียบในเครือ่ งสาอาง ซึง่ เป็ นความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
,อเมริกา,ญีป่ ่ นุ ,แคนาดา และบราซิล โดยเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมนัน้ จะต้องให้แต่ละประเทศจับคู่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึง่ หลักการทางานของ ICCR จะคล้ายคลึงกับ
ACA และ ACSB ดร.ปรีชากร ได้เสริมอีกว่าวัตถุประสงค์หลักของ ICCR คือ การยกระดับในการ
ดูแลผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
และลดอุปสรรคที่มผี ลต่อการค้า จึงอยากขอมติจากที่ประชุ มในการ support

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครัง้ นี้ทางสมาคมฯจะส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม 2 ท่าน คือ คุณเกศมณี เลิศกิจจา และ ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
มติทป่ี ระชุม – เห็นชอบให้เข้าร่วมประชุม
- การขอปรับเปลี่ยนค่าบารุงสมาชิ กสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทย
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงเรือ่ งการขอปรับเปลีย่ นค่าบารุง
สมาชิกสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย สืบเนื่องจากว่าค่าบารุงสมาชิกนัน้ ไม่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นมา
ในเวลาหลายสิบปี ประจวบกับปั จจุบนั สมาคมฯ มีรายจ่ายทีค่ ่อนข้างมากเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ
ทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อสมาชิก จึงอยากขอมติจากทีป่ ระชุมเพื่อขอปรับขึน้ ค่าบารุงสมาชิก โดยประเภทรายปี
จากเดิม ปี ละ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็ นอัตราใหม่ตามขนาดของกิจการ เทียบจากยอดรายได้รวม
ของกิจการ ก่อนหักค่าใช้จา่ ย ดังนี้
1) สมาชิกตลอดชีพทีเ่ ป็ นสมาชิกมามากกว่า 10 ปี จะขอให้เสียค่าบารุงที่ 1,500 บาท ต่อปี
2) สมาชิกรายปี กรณีบริษทั ทีร่ ายได้น้อยกว่า 300 ล้านบาท จะยังคงเสียทีร่ าคาเดิมคือ ปี ละ 3,000
บาท
3) สมาชิกรายปี กรณีบริษทั มีรายได้ระหว่าง 300-500 ล้านบาท จะเสียค่าบารุงสมาชิกที่ 5,000
บาทต่อปี
4) สมาชิกรายปี กรณีบริษทั มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาทขึน้ ไป จะเสียค่าบารุงสมาชิกที่ 7,000
บาทต่อปี
โดยข้อมูลรายได้จะอ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ และมีรอบการเรียกเก็บ ทุกๆ เดือ นมกราคม
ของทุกปี และให้สมาชิกชาระค่าบารุงภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี เช่นกัน โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2562
มติทป่ี ระชุม – เห็นชอบให้มกี ารปรับขึน้ ค่าบารุงสมาชิก และจะนาเรือ่ งเข้าการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อให้สมาชิกรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่องเพื่อพิ จารณา

สมาชิ กใหม่ 6 บริ ษทั
1.) คุณวิศวัศฉริยา โชติพนั ธุ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0115557020933)
บริษทั เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
899/69 หมู่ 21 ซอยจงศิรพิ าร์ทแลนด์ ถนนคลองอาเสีย่ ตาบลบางพลีใหญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 098 260 6170 อีเมล์ : rsc@aeccos.com

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
ทราบข่าวจาก : โครงการอบรม PIF
2.) คุณพลาดิศยั จินาภักดี (เลขทะเบียนการค้า : 0505556011571)
บริษทั เนเจอร์พรอฟ จากัด
88 หมู่ 4 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร : 083 554 2622 อีเมล์ : info@natureprof.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
ทราบข่าวจาก : เว็บไซต์สมาคมฯ
3.) คุณณัฐวุฒ ิ ทัฬหวิรยิ กุล (เลขทะเบียนการค้า : 0125559023263)
บริษทั แอนน่า คลินิก จากัด
98/6 หมู่ 5 ตาบลบางคูเวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 11130
โทร : 088 597 8955 อีเมล์ : Pahli@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
ทราบข่าวจาก : เฟสบุ๊ค สมาคมฯ
4.) Nuntamon Tangdamrongtham (เลขทะเบียนการค้า : 0105494000477)
บริษทั ไซเทคเอเซีย โซลูชนั ่ จากัด
ชัน้ 11 เพลินจิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 086 308 3722 อีเมล์ : nuntamon.t@zi-life.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
ทราบข่าวจาก : เฟสบุ๊คสมาคมฯ
5.) คุณชลิดา วรกิจเจริญผล (เลขทะเบียนการค้า : 0195557991131)
บริษทั วอร่า ครีม พลัส จากัด
21 ถนนสุดบรรทัด ตาบลแก่งคอย อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 18110
โทร : 095 989 4249 อีเมล์ : wora_creamplus@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
ทราบข่าวจาก : คุณมุกดา โจวตระกูล
6.) คุณอักษราภัค สุขพิทกั ษ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0205560015995)
บริษทั อักษรา อีคอสเมติค จากัด
30/2 หมู่ 11 ตาบลไร่หลักทอง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี 20140
โทร : 063 664 5641 อีเมล์ : auksara.ecosmetics@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ทราบข่าวจาก เว็บไซต์สมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม – รับทราบและรับรองการเป็ นสมาชิก
3.2 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนธันวาคม 2561 โดยดร.สุษิรา
หน่ วย:บาท
1มกราคม-31 ธันวาคม 2561

ธันวาคม
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุม่ ฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมกลุม่
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 มกราคม 2562

83,500.00
0.00
0.00
2,861.42
86,361.42
32,000.00
16,000.00
1,735.00
0.00
906.05
0.00
341,265.80
(391,906.85)
(305,545.43)
-

385,900.00
1,086,420.00
45,519.00
268,461.42
1,786,300.42
384,000.00
735,408.87
41,716.00
26,676.61
12,058.05
21,323.34
672,381.19
(1,893,564.06)
(107,263.64)
(107,263.64)
142,202.95

มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.3 ความคืบหน้ าการประชุมเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก
เครื่องสาอางในยุค 4.0 โดยทีมวิ ชาการ
คุ ณ สาโรจน์ ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า จากที่ไ ด้ป รึก ษาท่ า นจิร ชัย มูล ทองโร่ ย
ประธานคณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยีส ารสนเทศ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี มาแล้ว นัน้ ทางท่านจิรชัยได้แนะนาให้ทางสมาคมฯทาหนังสือเชิญ ตัว แทนจาก
หน่ วยงานภาคต่างๆ อาทิ เช่น ภาครัฐ , สานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ซึ่งเรื่องรายละเอียดต่างๆ
อาจจะต้องมีการหารือร่วมกันอีกครัง้ และในส่วนของกาหนดการจัดงานอาจจะต้องเลื่อนออกไป
ก่อนจากกาหนดเดิมคือ เดือนมีนาคม
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มติทป่ี ระชุม – รับทราบ

3.4

สรุปยอดค่าจาหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบ ถึง ยอดจาหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาหน่าย ได้จานวน 265 เล่ม ซึง่ นาไปจาหน่ายในงานต่างๆอาทิเช่น
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ
การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่ หลือ คือ 1235 เล่ม โดยจะนาหนังสือ
ACD ออกจาหน่ายในงานประชุมสามัญประจาปี ดว้ ย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ASEAN Product Safety Forum 2019 โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ทาง Chemical Watch ได้จดั ให้มกี ารประชุม
ASEAN Product Safety Forum 2019 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์
โดยมีส่วนลดสาหรับสมาชิกของ ACA 10% ซึง่ หากมีท่านใดสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ทฝ่ี ่ ายเลขา
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.2 เชิ ญประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม
2562 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 สานั ก
คณะกรรมการอาหารและยา โดย คุณชนะชัย
คุณชนะชัย ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมคณะทางาน
ภาคประชาชน ครัง้ ที่ 1/2562 ทีผ่ ่านมา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคาสังที
่ ่ 663/2561
เรื่อ ง แต่ งตัง้ คณะทางานภาคประชาชน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่อ งจากคณะทางานภาค
ประชาชน ตามคาสังส
่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 668/2560 ได้หมดวาระดาเนินงาน
ตัง้ แต่ วนั ที่ 30 กันยายน 2561 จึงเห็นสมควรยกเลิกคาสังฉบั
่ บเดิมและให้ ใช้คาสังฉบั
่ บใหม่แทน
ทัง้ นี้ ให้คณะทางานภาคประชาชนมีวาระดาเนินงานตัง้ แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย
ได้จดั ส่งคาสังฉบั
่ บใหม่ให้คณะทางานภาคประชาชนแล้ว และจากมติท่ปี ระชุมผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้คณะทางานภาค
ประชาชน จานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผูป้ ระกอบการ กลุ่มองค์กรผูบ้ ริโภค กลุ่มวิชาชีพ กลุ่ม
สื่อ มวลชน กลุ่ ม ภาควิช าการ และกลุ่ ม หน่ ว ยงานภาครัฐ จัด ท าแผนงาน/โครงการฯ ในพื้น ที่
เครือข่าย โดยเน้นประเด็นการดาเนินงานส่งเสริมความรู้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่
1. ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปั จจัยเสีย่ งต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
2. การใช้ยาอยางสมเหตุผล
3. การรูเ้ ท่าทันสื่อโฆษณา
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โดยระยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ภายในงบประมาณ 34,000
บาท ซึง่ ตัวแทนกลุ่มได้นาเสนอแผนงาน/โครงการฯ ต่างๆให้ทป่ี ระชุมรับทราบ และผลมติทป่ี ระชุม
เห็นชอบ และให้ทงั ้ 6 กลุ่ม ส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ มาทีฝ่ ่ าายเลขานุ การฯ เพื่อรวบรวม
และจัดทาโครงการฯ เพื่อเสนอสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.3 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิ ดเห็นต่อร่างกฎหมายลาดับรอง
สาหรับพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 (ฉลาก วันหมดอายุ ADR สารห้ามใช้ สาร
อาจใช้ และสารกันแดด) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-14.00น ณ
โรงแรมนารายณ์
ฝ่ ายวิชาการ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประชุมชี้แจงและรับฟั งความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายล าดับ รองส าหรับ พระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งส าอาง พ .ศ. 2558 ในวัน พฤหัส บดีท่ี 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นี้อยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟั ง
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่ อไป – วันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
1014 ชัน้ 10 สภาอุ ต สาหกรรมฯ อาคารปฏิบ ัติก ารเทคโนโลยีเ ชิง สร้า งสรรค์ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

