รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 11 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. คุณอรรณพ
อารัญญิก
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
8. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
9. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
11. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
12. คุณรสสุคนธ์
แซ่เหล้า
แทนคุณแคทรียา ศรเกตุ
13. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
แทนคุณสุณี โอสถารยกุล
14. คุณสิรโิ สภา
แดงสนัน่
แทนดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
15. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ แทนคุณนิรมล บุญสาเร็จ
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
4. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
5. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
6. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
10.คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
2. คุณอัญชนา
ปั นยารชุน มอส

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.หอมสกินแคร์

3. คุณอัญลักษณ์
4. วิภาพร
5. คุณกีรนาถ

นาคภิบาล
จานุกจิ
เดชเดโช

บจก.บิวลีนสกินแคร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจาปี 2559
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่า ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจาปี 2559
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม Meeting room 3-4 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ มีค่าใช้จา่ ยท่านละ 1,400 บาท
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
1.2

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Key trends and their impacts to Cosmetic Business in

ASEAN
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Key trends and
their impacts to Cosmetic Business in ASEAN ทีจ่ ะจัดขึน้ พร้อมกับงาน ASEAN BEAUTY 2017 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า (ไบเทค)
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
1.3 แผนพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าตามที่รฐั บาลมีนโยบายผลักดันให้หน่ วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จากสมุนไพรไทย เพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการพึง่ พาตนเอง โดยกระทรวงพาณิชย์ดาเนินการในการส่งเสริม
การตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ มูลค่าการค้า ซึง่ การจัดทาแผนพัฒนาสมุนไพรไทยเชิง
เศรษฐกิจได้กาหนดให้สมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ขมิน้ ชัน ไพล กระชายดา และใบบัวบก เป็ นสมุนไพรนา
ร่องในการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิม่ นัน้
ให้ส มาคมฯสอบถามมายัง สมาชิก ท่ า นใดที่ม ีค วามพร้อ มในการส่ ง ออก และมีผ ลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรที่มสี ่วนผสมหลักทัง้ 4 ชนิดดังกล่าว รวมทัง้ สมุนไพรอื่นๆ โดยสมาคมฯจะเป็ นผู้รวบรวมส่ง
รายชื่อไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับสมุนไพร เช่น
โครงการงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การจัดทานัดหมายการเจรจาการค้า รวมทัง้ ลง
ในระบบการค้าออนไลน์ (Thaitrade.com) เพื่อให้เกิดการซือ้ ขายต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 10/2559 วันอังคารที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1
สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริ ษทั
1)
บจก. หอมสกินแคร์ (เชิญแนะนาตัว)
คุณอัญชนา ปั นยารชุน มอส
เลขที6่ ซอยเสนานิคม1 ซอย25 แยก10 ถนนเสนานิคม1 แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.
โทร : 02-9404303 แฟกซ์ : 02-9404304
ธุรกิจหลัก : ทาการตลาดสร้างแบรนด์สนิ ค้า
2)
บจก. บิวลีน สกินแคร์ (เชิญแนะนาตัว)
คุณนุจรี นาคภิบาล
เลขที่ 56/84 ม.7 ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร : 035-330107
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
3)
บจก. คังเซโด จากัด (Asean Beauty Organizer)
คุณวาริพนิ ธ์ แซ่แต้
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 105/1 หมู4่ ตาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
โทร : 053-581515 ,552345 แฟกซ์ : 053-581514
ธุรกิจหลัก : ผลิตหัวแปรง,พู่กนั สาหรับแต่งหน้า
มติทป่ี ระชุม รับรองสมาชิกทุกบริษทั
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 กติกาการเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมฯ และการจัดอบรมสัมมนาโดยคุณนิพนธ์
การเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมฯ มีคุณจิตติเป็ นประธานการเลือกตัง้ โดยจะเลือกประธาน
และประธานจะเป็ นผูส้ รรหากรรมการ มีพธิ กี รช่วงแรกเป็ นคุณชนะชัย และช่วงหลังเป็ นดร.พรรษชล ใน
ส่วนช่ว งขอให้แสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ภายในสมาคมฯ ถึงความเหมาะสม หรือข้อ ผ่อนผัน
เพิม่ เติม ในเรื่อง “อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่นื คาขอเครื่องสาอาง ตามความของคาสังหั
่ วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” คุณสายใจคุณศิวาพร และคุณมาลีจะเป็ นผู้รบั หน้าที่บนเวที ซึ่งจะทา
แบบสอบถามให้ทางสมาชิกแสดงความคิดเห็น
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ

5.1

สรุปการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 1/2560 โดยคุณนิพนธ์
คุณนิพนธ์ได้รายงานในที่ประชุมว่า ปั จจุบนั นี้มโี รคภัยมากมายรุมเร้าโดยเฉพาะกลุ่ มโรค “ไม่
ติดต่อเรือ้ รัง” อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ แบบผิดๆ กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่ออก
กาลังกาย เครียด ทว่าหากรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งของการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ก็จะลดอัตราเสีย่ งในการป่ วย
ได้ โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็ นกลุ่มโรคที่พบมากในประเทศไทยโรคหนึ่ง ซึ่งหนึ่งปั จจัยเสี่ยงที่
สาคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่ อ เรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่ วยต่ าง ๆ คือ การบริโภคอาหารที่มพี ลังงาน
น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม มากเกินความต้องการของร่างกาย ซึง่ หากบริโภคอย่างต่อเนื่อง และสะสม
เป็ นเวลานาน จะทาให้เกิดโรคโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต รวมถึงเรือ่ งการลดการใช้ยาโดยไม่จาเป็ น
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปการประชุมชีแ้ จงการอานวยความสะดวกพิเศษสาหรับผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคุณ
สายใจ
คุ ณ สายใจได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
นโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกในการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินผู้นาเข้าตาม
หลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดใี นการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Good Importing Practices: GIP) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการนาเข้าที่ดี และอานวยความสะดวกในการนาเข้าสาหรับ
ผูป้ ระกอบการทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ GIP ซึง่ การดาเนินการระยะแรก จะเป็ นการอานวยความ
สะดวกพิเ ศษส าหรับ การน าเข้า วัต ถุ ดิบ โดยผู้ผ ลิต ที่ผ่ า นการรับ รองมาตรฐานการผลิต และเป็ น
ผูป้ ระกอบการประวัตดิ ี จะได้รบั การลดหรือยกเว้นการตรวจสอบเอกสารการนาเข้าสาหรับวัตถุดบิ อาหาร
(green line) และมีการจัดช่องทางด่วนพิเศษ (fast track) สาหรับตรวจสอบการนาเข้าวัตถุดบิ ยา การ
อานวยความความสะดวกพิเศษทัง้ สองอย่างนี้ จะเริม่ ต้นให้สทิ ธิในวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้ โดย อย. ได้
จัดการประชุมชีแ้ จงเงื่อนไขการใช้สทิ ธิและประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบการนาเข้าได้รบั พร้อมมอบบัตรอานวย
ความสะดวกพิเศษสาหรับผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทัง้ หมด 294 ราย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรม
ฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

