สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 13/2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณชลิดา
สิทธรรมนูวงศ์ แทน
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
6. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
7. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
8. ดร. ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
10. ดร. จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
13. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
14. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
15. คุณเทพนิมิตร
ทองจันทร์
16. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
17. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
18. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
19. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
20. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล แทน
21. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ

คุณสาโรจน์

อินทพันธุ์

คุณมาลี

หาญสุโพธิพันธ์

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
3. Mr.Peter
William
4. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
5. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์
6. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิริ
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7. คุณภูสิฏฐ์
8. คุณสายใจ
9. ดร. นีรนารถ

ศรีโรจนภิญโญ
พรหมเดเวช
จิณะไชย

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณบุญชู
สมบูรณ์ศักดิกุล
2. คุณชวลิต
กาจกำจรเดช
3. Mr. Priyesh
Tawani
4. คุณวรลักษณ์
พูลวรลักษณ์
5. คุณภัทรวรรณ
มีสูงเนิน
6. คุณกษิตรา
แก้วศรี

บจก. ไทยสปาแอนด์เนเชอรัล
บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
บจก. โกลช่า เชมินแทค
Procter & Gamble
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณปรีชากร สุวรรณเพ็ญ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายต่างประเทศ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
การประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
- ประธานแนะนำ Mr. Mr. Priyesh Tawani จาก บริษัทโกลช่า เชมินแทค จำกัด เนื่องจาก
ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกจึงขอแนะนำตนเองต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
- ให้แก้ไขในวาระที่ 3.5 เปลี่ยนข้อความจาก R&B เป็น R&D
- ให้แก้ไขในวาระที่ 4.1 ในเรื่องการประชุม ICCR ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้ประกอบการ
และภาครัฐเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

3.2

ความคืบหน้า การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 (โดยทีมเลขา)
- สรุปรายงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม – ให้แสดงรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่จ่าย และต้องติดตามให้จ่ายต่อไป
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3.3

การจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคมฯ
- คุณมณีรัตน์ ได้เสนอความคิดเห็นของคุณกชวรรณในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของ
สมาคมฯ ที่ให้เลื่อนจัดการประชุมสามัญอย่างช้าที่สุดได้ไม่เกินเดือนมิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์
ระบาด ของไวรัส Covid 19 ที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึง ขอ
เสนอดังนี้
1. ให้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญออกไปแต่ไม่เกินเดือนมิถุนายน
ข้อดี - สถานการณ์ไวรัสอาจดีขึ้นแล้ว
ข้อเสีย - หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จำเป็นต้องจัดเพราะไม่สามารถเลื่อนได้อีก
2. ให้จัดสัมมนาในวันที่ 31 มีนาคมเหมือนเดิม โดยที่จะแจ้งสมาชิกทุกบริษัท ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจจะเข้าร่วมหรือไม่
- ดร.ปรีชากร ได้กล่าวในที่ประชุมว่าจำเป็นต้องมีการจัดการประชุมสามัญแต่ไม่ใช่ในวันที่ 31
มีนาคมนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากทางรัฐบาลออกประกาศแล้ว ว่าให้สมาคมฯ สามารถเลื่อนการประชุม
สามัญออกไปได้ ดังนั้นขณะนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ
1. เรื่องรายการต่างๆ ที่จัดไว้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เช่น การแจ้งเลื่อนการประชุมแก่
วิทยากรที่ติดต่อไว้
2. จัดเมื่อไหร่ เตรียมการอย่างไร
มติที่ประชุม – ให้เลื่อนจัดการประชุมสามัญ จากเดือนเมษายนออกไปอีก 3 เดือน แต่ยังไม่กำหนดวันที่
และเวลา สถานที่ยังคงเป็น Amari Watergate และให้นำเรื่องนี้ไว้ในวาระทุกเดือนจนกว่าจะสามารถ
จัดการประชุมสามัญได้
3.4

สมาชิกแจ้งเพือ่ พิจารณา
- บริษัท บิ๊ค เคมีคอล จำกัด ขอลดค่าสมาชิกเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจาก
เครื่องสำอาง
คุณกษิตรา กล่าวในที่ประชุมจากการโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า
1. ได้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และแฮร์แคร์ ในชื่อแบรนด์ Dhavi ทั้งหมดผลิตและจัด
จำหน่าย 9 โปรดักส์
2. มีผลประกอบการในปี 2019 เฉพาะเครื่องสำอาง ประมาณ 2,000,000 บาท
3. จัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกเวียดนามเล็กน้อย
มติที่ประชุม – ให้แจ้งบริษัท บิ๊ค เคมีคอล จำกัด ว่าสมาคมฯ เห็นใจแต่ไม่สามารถพิจารณาลดค่าสมาชิก
ได้ เพราะอาจทำเกิดปัญหาขึ้นในคณะกรรมการและจะเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่นๆ ที่ทำธุรกิจในประเภท
เดียวกันแต่ยังคงจ่ายค่าสมาชิกตามเรทที่สมาคมแจ้ง ทั้งจะไม่เป็นไปตามระเบียบของสมาคมฯ
หากทางบริษัทไม่สะดวกทำตามระเบียบในการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 ทาง
สมาคมฯ อนุญาตการไม่ต่ออายุสมาชิก
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- บริษัท บรอร์นทร้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอคำชี้แนะเรื่องที่ซื้อแอลกอฮอล์ 95%
มติที่ประชุม – จากคุณนาคาญ์ได้กล่าวในที่ประชุมถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรื่องการผลิต
แอลกอฮอล์ คุณศิวาพรจึงแนะนำให้บริษัท บรอร์นทร้า (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อไปที่คุณนาคาญ์เพื่อ
ขอคำปรึกษา
- บริษัท ลอรี่ คอสเมป จำกัด ขอคำชี้แนะเรื่องการดำเนินการการส่งออกสเปรย์กันแดดไปยัง
ประเทศจีน
มติที่ประชุม – คุณจิรพันธ์ได้กล่าวว่าจะมีการจัดสัมมนาเรื่องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ที่ประชุม
จึงให้บริษัท ลอรี่ คอสเมป จำกัดติดต่อคุณจิรพันธ์เพื่อขอคำปรึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 Update ACC Meeting in Bangkok in Nov 20
- คุณชนะชัย กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าเนื่องจากการระบาดของไวรัส Covid 19 ในขณะนี้
รุนแรงมาก จึงได้ลงความเห็นว่าควรเลื่อนการประชุมการจัดงาน ACC ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก่อน
แล้วดูสถาณการณ์อีกที แต่ยังคงกำหนดการเดิมในการจัด ACC ในเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไป
- ดร. ปรีชาการ กล่าวเสริมในที่ประชุมว่าในขณะทางสิงคโปร์ยังไม่มีมติว่าจะยกเลิกการจัด
ACC หรือไม่ หากมีมติออกมาเมื่อไหร่ ทางเราถึงจะสามารถวางแผนงานต่อได้ จึงเสนอให้แจ้งแก่ทาง
โรงแรมว่าให้เลื่อนการเซ็นสัญญาการจัดงานไปก่อนแต่จะมีการจัดการประชุมขึ้นอย่างแน่นอน
4.2 สรุปการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (โดยคุณชนะชัย)
- คุณชนะชัย กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าเนื่องจาก อย. เปลี่ยนวันประชุมอย่างกะทันหันจึงไม่
สามารถเข้าร่วมได้ แต่จะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 21
มีนาคม 2563
4.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
โรงแรมรามาการ์เด้น (โดยคุณฐิต)ิ
- คุณฐิติ กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าได้เป็นตัวแทนคุณเกศมณีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อแนะนำทำความรู้จักคณะอนุกรรมการ คสช.
ทั้ง 20 ท่าน จะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 อิมแพคเมืองทอง
ธานี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550
มาตรา 42 กำหนดให้คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ประธานบอร์ดและจะมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี ซึ่งวางแผน
ว่าจะมีการจัดการประชุมประมาณ 8 ครั้ง มีเป้าหมาย คือ สร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีด้วย พลังสังคม
พลังปัญญา พลังภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และจะจัดการประชุมอีกครั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2563
4.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการเครือ่ งสำอาง เรือ่ งแอลกอฮอล์เจล เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2563
(โดยคุณชนะชัย)
- คุณชนะชัย กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าจากการได้เข้าประชุมแทนคุณเกศมณีในการประชุม
คณะกรรมการเครื่องสำอาง ตามทีป่ ระกาศเครื่องมือแพทย์ให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอร์เจลที่มีส่วนผสมแอ
ลกอฮอร์น้อยกว่า 70% อยู่ในกลุ่มของเครื่องสำอาง และมากกว่า 70% อยู่ในกลุ่มยา ได้เกิดปัญหาเรื่อง
บุคลากรทางการแพทย์นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลที่มีส่วนผสมแอลกอฮอร์น้อยกว่า 70% มาใช้ซึ่งไม่ได้
มาตรฐานทางการแพทย์ และบริษัทผู้ผลิตก็เกิดปัญหาในการจดแจ้งเครื่องสำอางหรือการขอขึ้นทะเบียน
ยา เนื่องจากปัญหาดังกล่าวโดยคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จึงได้ยกเลิกปราะกาศเครื่องมือแพทย์และ
เปลี่ยนให้แอลกอฮอล์เจลมาเป็นเครื่องสำอางโดยจะต้องมีส่วนผสมแอลกอฮอร์มากกว่า 70%
คณะกรรมการเครื่องสำอางได้มีมติให้ผลิตแอลกอฮอล์เจลเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยมี
ปริมาณแอลกอฮอร์มากกว่า 70% แต่ไม่มากเกินไป
- ดังนั้นขณะนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอลกอฮอร์เจลได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางแล้ว และสามารถเข้าไปดูระเบียบต่างๆ ได้ในเวปไซต์ของ อย.
4.5 สรุปการประชุมคณะทำงานทบทวนค่าขึน้ บัญชีและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะจัดเก็บในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำอาง เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2563 (โดยคุณมุกดาและคุณชนะชัย)
- คุณมุกดา กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าเนื่องมาจากการเสนอให้ทบทวนค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย
ในการกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ ก็ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะทำการลดค่าใช้จ่ายให้
โดยเฉพาะในส่วนของการจัดเก็บค่า GMP ลดจาก 54,000 บาท เหลือ 45,000 บาท ในส่วนของการ
ตรวจสถานทีต่ ามกฎหมาย หากผู้ประกอบการแจ้งให้ตรวจสถานที่อย่างเดียวโดยไม่รับใบรับรองจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากต้องการใบรับรองจะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแบ่งตามเรทที่กำหนดไว้ ส่วนในด้านอื่นๆ
ยังคงค่าใช้จ่ายเช่นเดิมเพราะยังไม่มีผู้รับผลกระทบ
- คุณชนะชัย กล่าวเสริมในที่ประชุมว่าทางสมาคมเราไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการนี้มาตั้งแต่แรกและได้นำเสนอไปแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องทำการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์และเสียค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งอยู่แล้ว ควรนำรายรับส่วนนี้มาบริการรวมถึงให้การ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการดีกว่าเรียกเก็บเพิ่ม
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป – วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1010
ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

