สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 7/2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
7. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
8. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
9. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
10. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
11. คุณเรวดี
จันทร์พฤกษ
แทนดร.นีรนารถ
จิณะไชย
12. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
แทนดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
14. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
15. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
16. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
17. คุณสุพชั ชา
คณาวงศ์
18. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
19. คุณอนงค์นาถ
แทนดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณอรรณพ
อารัญญิก
2. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุรกั ษ์กมลกุล
8. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
11. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
3. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
4. คุณวิภาพร
จานุกจิ
5. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ร่าง พรบ เครื่องสาอาง
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุ กรรมการมาตรฐานเครื่องสาอาง ครัง้ ที่ผ่านมา ได้มกี าร
กล่าวถึงประเด็นการขอยกเลิกม.44 ในเครื่องสาอาง แต่จะนาไปใส่ใน พรบ เครื่องสาอางแทน ซึ่ง
ทางสมาคมฯ ได้มกี ารทาหนังสือแจ้งไปทีอ่ ย.เพื่อขอแก้ไขข้อกฎหมายบางประการทีย่ งั เป็ นปั ญหา
ต่อภาคธุรกิจไปในการยกร่างครัง้ นี้ด้วย ทางคุณเกศมณีได้แจ้งว่าให้รวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ทาง
สมาคมฯเคยทาประชาพิจารณ์ โดยรวมกับสมาคมฯและคลัสเตอร์อ่นื ๆ เพื่อยื่นให้กบั นายกรัฐมนตรี
หรือ รองสมคิด เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้การแก้
กฎหมายดังกล่าวยังไม่มกี ารหารือมาก่อน จึงอาจจะต้องพักไว้ก่อน ทางคุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทาง
ฝ่ ายเลขาทาจดหมายแจ้งไปทีอ่ ย.เรือ่ งการไม่เห็นด้วยในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทัง้ หมดทีส่ ูงขึน้
พร้อมประชาพิจารณ์ทท่ี างสมาคมฯเคยทา เพื่อแจ้งว่าทางสมาคมฯไม่เห็นด้วยกับม.44 เพราะไม่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเครือ่ งสาอาง และเป็ นการผลักภาระให้กบั ผูป้ ระกอบการ
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
- ร่างพรบ สมุนไพรซึ่งอาจส่งกระทบต่อผูป้ ระกอบการเครื่องสาอาง
สืบเนื่องจากจะมีการประกาศใช้ ร่างพรบ.ยา ฉบับใหม่ แล้วมีการอ้างถึงยาแผนโบราณ อยู่
ในร่างพรบ.ยาฉบับดังกล่าวด้วย ทาให้อาจมีผลกระทบต่อการออกร่างพรบ สมุนไพร โดยในร่าง
พรบ สมุนไพร ได้มกี ารระบุว่าสินค้าทีม่ สี ่วนประกอบของสมุนไพรจะต้องจาหน่ ายในร้านเฉพาะ
เท่านัน้ และต้องมีผรู้ บั ผิดชอบเฝ้ าอยูใ่ นร้านตลอดเวลา อย่างไรก็ดรี า่ งพรบ.ดังกล่าวยังให้ขอ้ ยกเว้น
โดยไม่รวมถึงสินค้าทีป่ ั จจุบนั ถูกจัดเป็ นเครือ่ งสาอาง อาหาร เครือ่ งมือแพทย์ หรือยาอยูแ่ ล้ว
เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์จะถูกกากับดูแลโดยพรบ.แม่ของแต่ละภาคส่วน อย่างไรก็ดเี นื่องจากปั จจุบนั
มีเครือ่ งสาอางทีผ่ สมสมุนไพรค่อนข้างมากจึงต้องคอยตรวจสอบความคืบหน้าของร่าง
พรบ
ดังกล่าว และตรวจสอบให้แน่ชดั ว่าจะไม่มาทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อเครือ่ งสาอางทีผ่ สม
สมุนไพรแล้วจัดเป็ นเครือ่ งสาอางอยูใ่ นปั จจุบนั
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มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11
ตุลาคม 2561
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิกใหม่ 2 บริษทั
1.) คุณอิทธิพล ศรีอทิ ยาจิต
บจก.วีโนน่า คอสเมติกส์
22/174 หมู่บา้ นฮาบิเทีย พาร์ค เทียนทะเล 28 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เบตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 099-3203202 อีเมล์ winonasoap@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : Marketer บริษทั ทาการตลาดสร้างแบรนด์สนิ ค้า (ไม่มโี รงงานผลิตของ
ตัวเอง)
ผูแ้ นะนา : คุณสุพนั ธุ์ มงคลสุธ ี และ คุณเจน นาชัยศิร ิ
2.) คุณธวัฒน์ชยั เลิศฤทธิ ์ศิรกิ ุล
บจก.จูเนทตี้ แลบอราทอรีส์
98/210 ซอย 43 ตาบลบางพลับ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120
โทร. 090-8989899 อีเมล์ junettylab@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง (OEM)
ผูแ้ นะนา : Facebook สมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการจัดแสดงบูทสมาคม ที่งาน COSMEX เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิ กายน
2561 ณ ไบเทค บางนา โดยฝ่ ายเลขา
คุณเกศมณี ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่างาน Cosmex เป็ นงานทีร่ วบรวมสินค้าในแวด
วงธุรกิจเครือ่ งสาอางและความงาม ทัง้ ในไทยและต่างประเทศเข้าไว้ในงานเดียว เพื่อให้ผทู้ ม่ี คี วาม
สนใจได้มาแลกเปลีย่ นข้อมูลข้อเสนอทางธุรกิจเพื่อต่อยอดกิจการให้ยงิ่ ขึน้ ไป ซึง่ งานนี้จดั ขึน้ โดย
บริษทั รีด้ เทร็ดเด็กซ์ และทางสมาคมฯได้รบั การสนับสนุนให้ไปออกบูทซึง่ ในงานนี้ได้นาหนังสือ
ASEAN COSMETIC DOCUMENT ไปวางจาหน่ายด้วย ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจเป็ นจานวนมาก
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
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4.2 สรุปการจัดงาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY MARKET 2018 ในวันศุกร์ที่ 2
พฤศจิ กายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยคุณสายใจ
คุณเกศมณี ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การจัดงาน CONNECT WITH CHINA’S
BEAUTY MARKET 2018 วันศุกร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ทีผ่ ่านมานัน้ ได้
พูดถึงการสร้างโอกาสในการเข้าไปทาการค้าขายในประเทศจีนรวมไปถึงกฎระเบียบข้อห้าม , การ
ขนส่งต่างๆ ซึง่ งานนี้ได้รบั ความสนใจจากสมาชิกและผูป้ ระกอบการต่างๆเป็ นจานวนมาก โดยใน
งานนี้มผี เู้ ข้าร่วมงานถึง 116 ท่าน ซึง่ เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่
ได้เข้ามาช่วยงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.3 สรุปการประชุม 29th ACC and ACSB at Kuala Lumpur , Malaysia เมื่อวันที่ 22-26
ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร. ธนกร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสาคัญของการประชุมดังสรุป ตาม
เอกสารแนบ 1
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.4

สรุปยอดการลงโฆษณาวารสารสมาคมฯ โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ ได้รายงานสรุปยอดจานวนผูใ้ ห้การสนับสนุ นลงโฆษณาวารสารสมาคมฯ ดังนี้
บริษทั ทีไ่ ด้ทาการลงโฆษณาวารสารสมาคมฯฉบับนี้มที งั ้ หมด 9 บริษทั ซึง่ ยอดในการลงโฆษณา
วารสารฉบับนี้อยูท่ ่ี 146,500 บาท โดยยอดนี้ยงั ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยในส่วนต่างๆได้แก่ ค่าจัดพิมพ์ , ค่า
ทาอาร์ตเวิค ซึง่ รวมเป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 47,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆแล้ว สมาคม
ฯ จะมีกาไรจากการขายพืน้ ทีโ่ ฆษณาในวารสารเล่มนี้เป็ นเงิน 99,500 บาท และกาหนดการสาหรับ
การจัดทาวารสารฉบับต่อไปคือ เดือนมกราคม
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.5

ขอความอนุเคราะห์ขอผลิ ตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2562 โดยฝ่ ายเลขา
คุณศิวาพร ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ขณะนี้กาลังทาการรวบรวมรายชื่อ บริษัทที่เป็ น
สมาชิกของทางสมาคมฯเพื่อทาจดหมายขอความอนุ เคราะห์ขอผลิตภัณฑ์เพื่อจัดกระเช้าสวัสดีปี
ใหม่หน่ วยงานต่างๆ และขณะนี้ทางทีมเลขาได้ทาการรวบรวมรายชื่อและกาหนดวันนัด หน่ วยงาน
ต่างๆทีจ่ ะต้องเข้าพบสวัสดีปีใหม่ซง่ึ จะอยูใ่ นช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - วันที่ 9 มกราคม 2562
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 สคบ. พม่า ได้ออกกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ต้องใช้ภาษาพม่าแสดงบนฉลากผลิ ตภัณฑ์
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ในหัวข้อ Direction for use , Warning และ
Side effect โดยทีมวิ ชาการ
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ไม่มใี นรายงานการประชุม
5.2 การจัดสัมมนาโฆษณา เรื่อง แนวทางการทาโฆษณา โดย ทีมวิ ชาการ
คุณศิวาพร ตัวแทนจากทีมวิชาการ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าในการจัด
สัมมนาโฆษณา เรือ่ ง แนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลากเครือ่ งสาอางในยุค 4.0 จากการ
ปรึกษาหารือทีมวิชาการได้ขอ้ สรุปว่าวันทีจ่ ะจัดสัมมนาจะอยูใ่ นช่วงวันที่ 12-21 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล ในส่วนของการบรรยายจะมีการเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่างๆ
อาทิ เลขาอย., เจ้าหน้าทีอ่ ย. (กองเครือ่ งสาอาง กลุ่ม Post), เจ้าหน้าทีส่ คบ., กสทช, สมาคม
โฆษณา (ช่อง 3,9), ชมรมโฆษณา (ช่อง 5,7), ตัวแทนจากภาคธุรกิจทีจ่ ะมาพูดเรือ่ งการทา claim
support
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
5.3 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง GS1-3
สภาอุตสาหกรรมฯศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

