รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครัง้ ที่ 10/2558
วันพฤหัสบดีท่ ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องGS1 room1 สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสริ ิกติ ์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
3. ดร.ปรี ชากร
สุวรรณเพ็ญ
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
8. คุณสุณี
โอสถารยกุล
9. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
10. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
11. ดร.ธนกร
เวียงศรี พนาวัลย์
12. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
13. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
14. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
2. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
3. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี
4. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
5. คุณชนะชัย
วรรณประเสริ ฐ
6. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
7. คุณมุกดา
โจวตระกูล
8. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์

ประธานที่ประชุม

9. ดร.จิรพันธ์
10. คุณแคทรี ยา

ม่วงเจริ ญ
ศรเกตุ

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
2. คุณจิตติ
อ้ างสันติกลุ
3. คุณปริ ญญ์
มาสกรานต์
4. คุณเทพนิมิตร
ทองจันทร์
5. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
6. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ . คอสเมติคส์ โซลูชน่ั จํากัด
Saraya MFG.(Thailand) Ltd.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคม ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 การประชุมสามัญประจําปี ของสภาอุตสาหกรรม
ประธานรายงานว่าเนื่องจากมีการประชุมสามัญประจําปี ของสภาอุตสาหกรรม ซึง่ ในสภามีกฎ กติกา ในเรื่ อง
ของตําแหน่งประธานกลุม่ ที่มี 2 วาระ คือ 4 ปี แล้ วจึงจําต้ องมีการเปลี่ยนประธานคนใหม่เพื่อดํารงตําแหน่งหน้ าที่ตอ่ ไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 11/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 10 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ
หน่วย: บาท
2559
1 กุมภาพันธ์ ถึง 29กุมภาพันธ์
(1เดือน)
รายรับ
รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบํารุงสมาชิก
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดําเนินงาน
รวมรายจ่าย
รายรับมาก(น้ อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ
มติที่ประชุม
3.2

19,500.00
19,500.00
82,457.48
(82,457.48)
(62,957.48)

รับทราบ

สมาชิกสมัครใหม่ 3 บริษัทฯ:
1.
บริษทั บารามี แลบบอราทอรี ส์ จํากัด
9/69 ม.5 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.baramilab.com โทร. 02 516 1118-9
กรรมการที่แนะนํา : ได้ รับข้ อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมฯ
2.
บริ ษัท ด็อกเตอร์ อลิซกรุ๊ป จํากัด
31 ม.6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52220
โทร. 083 6202700
กรรมการที่แนะนํา : สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยแนะนําให้ สมัครเป็ นสมาชิก
3.
บริ ษทั สยาม ฌีฑะวัน จํากัด
88/52 ม.5 ถ.สังฆสันติสขุ แขวงกระทุม่ ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
www.siamcheethawan.com โทร.02 136 6231
กรรมการที่แนะนํา : คุณเกศมณี เลิศกิจจา

มติที่ประชุม รับรองบริษทั บารามี แลบบอราทอรี ส์ จํากัด และ บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จํากัด เชิญ บริษัท ด็
อกเตอร์ อลิซกรุ๊ป จํากัด มาแนะนําตัวในการประชุมสมาคมฯ ประจําเดือนเมษายน 2559
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ปั ญหาการจดแจ้ งสารฟอกสีฟันของสมาชิกบริษัทอินฟิ นิตบี ้ ิวตีแ้ ล็ปส์ (ไทยแลนด์ )จํากัด
คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์ ได้ รายงานในที่ประชุมว่าจะทําการติดต่อกับสมาชิกเพื่อแก้ ปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ความคืบหน้ าการยื่นหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมสามสมาคมเรื่ องการขอ
ระยะเวลาผ่ อนผัน
คุณสายใจ พรหมเดเวช กรรมการฝ่ ายวิชาการรายงานที่ประชุมให้ ทราบว่าหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเรี ยบร้ อยแล้ ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3

การจดแจ้ งเครื่ องสําอางสําหรั บการขายสินค้ าในร้ านปลอดภาษี
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าควรให้ คู่สญ
ั ญาดําเนินการพูดคุยเพื่อแก้ ปัญหาเบื ้องต้ นก่อน เนื่องจากเรื่ อง
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้ องกับการที่มีพระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ซงึ่ ยังไม่มีการออกกฎหมายลูกเพื่อการยกเว้ นเช่นที่เคยปฏิบตั ิ
มาในพรบ.ฉบับเก่า
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเข้ าร่ วมประชุม IAC โดย ดร.ปรี ชากร
ดร.ปรี ชากร สุวรรณเพ็ญ ได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่าในเบื ้องต้ น IAC ย่อมาจาก International
Association Corporations ซึง่ เป็ นการรวมตัวของสมาคมทัว่ โลก มีการได้ พดู คุยในเรื่ องไมโครบีดส์ โดยมีความเห็นว่า
สมาคมฯยังไม่ควรให้ ข้อคิดเห็นในเรื่ องนี ้ ควรหารื อกับทาง ACA ก่อนเพื่อพิจารณาต่อไปว่ามีการเห็นด้ วยในการ
นํามาใช้ หรื อไม่ รวมถึงเรื่ องการห้ ามใช้ พาราเบนในเครื่ องสําอาง จึงทําให้ เกิดปัญหาเรื่ องการจดแจ้ งตามมา ดร.ปรี ชากร
เห็นว่าเป็ นหน้ าที่ของสมาคมที่ต้องมีการเผยแพร่เพื่อให้ คนทัว่ ไปรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2

สรุปผลการเข้ าร่ วมประชุมด้ านการวิจัยและพัฒนาเครื่ องสําอาง จากสมุนไพร
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่ามีการสรุป product champion ของสมุนไพร เพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ แต่มี 3 กลุม่ หลักดังต่อไปนี ้
5.2.1 เครื่ องสําอาง มีสมุนไพรคือ กวาวเครื อขาว ม่อน กระชายดํา กวาวเครื อแดง
5.2.2 ยา มีสมุนไพรคือ ยาหอม ไพร มะขามป้อม กระชายดํา กวาวเครื อขาว กวาวเครื อแดง
5.2.3 อาหารเสริ ม มีสมุนไพรคือ ขมิ ้น ใบบัวบก กวาวเครื อขาว กระชายดํา กวาวเครื อแดง
ดังนันทางการวิ
้
จยั และพัฒนาเครื่ องสําอาง จากสมุนไพร จึงได้ สรุปให้ กวาวเครื อขาว และกระชายดําเป็ น
product champion และสมุนไพรที่ไม่ได้ เลือกเป็ น product champion นันให้
้ เป็ นสมุนไพรสํารอง
คุณกฤษณ์ แจ้ งจรัส ได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่าสมุนไพรที่ใช้ ในการคัดเลือกนันทุ
้ กอุตสาหกรรมต้ องใช้ ได้
และจะต้ องมีแหล่งกําเนิดจากประเทศไทยเท่านัน้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3

สรุ ปแผนงานการจัดสัมมนาในปี 2559
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่าการจัดสัมมนาของสมาคมฯ ในปี 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
5.2.2 งานสัมมนาช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2559 จะจัดกิจกรรมเป็ น workshop มี lab การทําสบู่ แชมพู
สบูเ่ หลวอาบนํ ้า
5.2.3 งานโบว์ลิ่ง จัดที่ SF Strike Bowl ณ ห้ างสรรพสินค้ ามาบุญครอง วันที่ 26 มีนาคม 2559 ได้ ทําการจอง
สถานที่ไว้ 52 ทีม มีการเลื่อนวันจัดงานเป็ นช่วงเดือนมิถนุ ายน
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศจากคุณมาลี โชคลํ ้าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
ถ้ วยรางวัลรองชนะเลิศจากคุณอรรณพ อารัญญิก ประธานกลุม่ เครื่ องสําอาง สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครั ง้ ต่ อไป: วันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน 2559 ณ ห้ อง GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ

ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

