สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 4/2560
วันศุกร์ท่ี 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-4 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอรรณพ
อารัญญิก
5. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
6. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
7. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
8. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
10. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
11. คุณเรวดี
จันทร์พฤกษ์
12. คุณรสสุคนธ์
แซ่เหล้า
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
3. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
6. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
7. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
9. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
10. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
11. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
12. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
13. คุณมุกดา
โจวตระกูล
14. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
15. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร

ประธานทีป่ ระชุม

แทน ดร.นีรนาถ จิณะไชย
แทน คุณแคทรียา ศรเกตุ
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สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณคุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
2. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
3. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก. คาโอ คอมซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก. ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่า จากทีไ่ ปประชุมทีส่ วก. รอบทีผ่ ่านมา
ทางสวก.เสนอกับทางสมาคมว่าทางสวก.มีเงินทุนสนับสนุ นค่อนข้างมาก จึงอยากจะจับมือกับทาง
สมาคมฯให้เราช่วยเป็ นตัวนําในการจัดการประชุมสัมมนาทีจ่ ะส่งผลให้อุตสาหกรรมเครือ่ งสําอางใน
เรื่องการวิจยั และพัฒนาเครื่องสําอางเติบโตขึ้น ทัง้ นี้ทางสวก.ได้ให้สมาคมฯเราเสนอหัวข้อการ
อบรมไปกับสวก. แล้ว ทางสวก.ช่ ว ยสนับ สนุ นงบประมานเราในเรื่อ งของการจัด อบรม ดัง เช่ น
ตัวอย่างโครงการของมหิดล ในส่วนของเรื่องการเซ็น MOU รอบที่แล้วเป็ นเวชสําอางยังไม่ผ่าน
จะต้องมีการนัดเข้าไปเซ็นใหม่อกี ครัง้ ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
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พฤษภาคม
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 มิถุนายน 2560

มติทป่ี ระชุม รับทราบ

49,200.00
0.00
0.00
16,000.00
65,200.00
17,000.00
0.00
5,550.00
2,234.00
842.25
469.00
55,574.92
(81,670.17)
(16,470.17)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 พฤษภาคม 2560
223,200.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
415,800.00
100,000.00
227,159.19
17,860.00
13,562.02
3,808.25
5,834.00
261,531.37
(629,754.83)
(213,954.83)
(213,954.83)
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3.2

งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

มิถุนายน
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กรกฎาคม 2560

21,300.00
0.00
0.00
0.00
21,300.00
47,000.00
0.00
3,920.00
112.00
0.00
1,378.00
12,985.50
(65,395.50)
(44,095.50)

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 มิถุนายน 2560
244,500.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
437,100.00
147,000.00
227,159.19
21,780.00
13,674.02
3,808.25
7,212.00
274,516.87
(695,150.33)
(258,050.33)
(258,050.33)

มติทป่ี ระชุม รับทราบ
3.3

สมาชิ กสมัครใหม่ 2 บริษทั
1) คุณวราภรณ์ เตียงธวัช
บจก. แลชแมน
1873 หมู่2 ซอยสุขุมวิท107 ถนนสุ ขุมวิท ตํ าบลสําโรงเหนื อ อํ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : 02-3961234 อีเมล์ : preciousyai@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
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2) คุณพิชญา เสียวครบุร ี
หจก. พนิชญา
94 หมู9่ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร : 080-4191520 อีเมล์ : Nongnupeach@gmail.com
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
มติทป่ี ระชุม รับทราบ แต่ให้เชิญ บจก. แลชแมน มาแนะนําตัว
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดสัมมนา EMULSION & THICKENER โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ติดปั ญหาเรือ่ งสถานทีจ่ ดั งานทีร่ าชมงคล
เนื่องจากว่าห้องสามารถเปิ ดให้เข้าได้เพียงแค่ 20 คน ทําให้จดั แล้วอาจไม่คุม้ ทุนจึงขอเลือ่ นจนกว่า
ห้อง Lab จะพร้อม แล้วจะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 3/2560 และ ครัง้ ที่
4/2560 เมื่อวันที่ 1-27 สิ งหาคม 2560 และสรุปการประชุม Public hearing วันที่ 10 สิ งหาคม
2560 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร.ธรกรได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการประชุมในชัน้ อนุฯ นัน้ เป็ นการประชุมในหัวข้อ
- เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข เกีย่ วกับการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุ
ใบรับจดแจ้ง การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครือ่ งสําอาง และการแก้ไขรายการในใบรับจด
แจ้ง พ.ศ.....
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการผลิต
หรือนําเข้าเครือ่ งสําอางเพือ่ เป็ นตัวอย่าง เพือ่ จัดนิทรรศการ หรือเพือ่ ใช้ในการศึกษา วิจยั
หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการจด
แจ้ง ต่ออายุ แก้ไข และออกใบแทนใบรับจดแจ้งสําหรับเครือ่ งสําอางทีผ่ ลิตหรือนํ าเข้า
เฉพาะเพือ่ การส่งออก โดยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานตามทีผ่ สู้ งซื
ั ่ อ้ กําหนด พ.ศ. ,
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การรับแจ้งและการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครือ่ งสําอางทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูบ้ ริโภค พ.ศ.
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- ร่างประกาศกกระทรวง เรือ่ งกําหนดชื่อ ปริมาณและเงือ่ นไขของวัตถุทอ่ี าจใช้เป็ นส่วนผสม
ในการผลิตเครือ่ งสําอาง และ ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง เรือ่ ง การแสดงคําเตือน
ทีฉ่ ลากของเครือ่ งสําอางทีม่ วี ตั ถุทอ่ี าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครือ่ งสําอาง พ.ศ....
ซึง่ สรุปในแต่ละหัวข้อนัน้ สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ ตามเอกสารแนบ 1 ของสรุปการประชุมนี้

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 สรุปการประชุมการจัด อบรมโครงการการพัฒ นาเครือ่ งสําอางสมุนไพรและการ
จัดทําเอกสาร PIF เมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหิ ดล ถ.ศรี
อยุธยา โดยคุณเกศมณี และ คุณฐิ ติ
คุณเกศมณีได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มกี าร
จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครื่องสําอางสมุนไพร และการจัดทําเอกสาร PIF เมื่อวันที่ 17-21
กรกฎาคม 2560 (จํานวน 5 วัน) ทางสมาคมฯได้ทําการเปิ ดรับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการ ซึง่ มี
ผู้เข้าสนใจเป็ นจํานวนมาก จึงต้องมีการทําการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 100 คน (ภาค
บรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏิบ ัติก าร) ซึ่ง การประชุ ม ดัง กล่ า วก็สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี และ
ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือในการทํางานดังกล่าว
5.2 การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจยั กลุ่มเครือ่ งสําอาง (สวก) โดยคุณ
เกศมณี และคุณสายใจ
คุณฐิตไิ ด้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ ทางสวก.ได้เห็นโครงการของมหิดลฯที่รว่ มกันจัดกับทาง
สมาคมฯเรา 2 ครัง้ ปี 2555 กับ 2558 ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการ support ผูป้ ระกอบการในแง่
การทําวิจยั รวมถึงอีกหนึ่งคือกิจกรรมที่ทํางานร่วมกับ itab ซึ่งเป็ นการแสดงถึงศักยภาพของ
สมาคมที่สามารถทํางานกับหน่ วยงานระดับประเทศได้ ส่งผลให้ ผอ.สวก อยากให้สมาคมเราเป็ น
ตัวหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยทางสวก.จะเป็ นผูส้ นันสนุ นงบในการจัดให้ อีกทัง้ ยังให้เราเป็ น
คนคัดสรรผูเ้ ข้าร่วมโครงการด้วย
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้ อง GS1-2
สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

