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

ประธานทีป่ ระชุม

แทน คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
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สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
2. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณีประธานได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ทางสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว) มีการประสานงานกับทางต่างประเทศ ในการร่วมลงทุนธุรกิจประเภทต่างๆ
หนึ่งในนัน้ คือ ธุรกิจประเภทเครือ่ งสําอาง ซึง่ ทางสสว.พยายามทีจ่ ะช่วยผูป้ ระกอบการ SME ให้ได้
ทําธุรกิจกับต่างประเทศ โดย สสว จะจัดงานสัมมนา เรื่อง รับฟั งความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30
น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ซึง่ ในงานนี้คุณ
อรรณพ หิรญ
ั ญิก เป็ นตัวแทนในนามกลุ่มเครือ่ งสําอาง และสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย เข้าร่วม
รับฟั งการสัมมนาในครัง้ นี้ดว้ ย
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 7/2560 วันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิ กายน 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริ ษทั
1) คุณสุภาภรณ์ กังสี
บจก. ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
เลขที่ 1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทร : 02-715-1164 อีเมล์ : supaporn.kangsee@oriflame.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (นําเข้าและจัดจําหน่ายเครือ่ งสําอาง)
(ทราบข่าวจาก : งาน Cosmex)
2) คุณสายใจ พรหมเดเวช
บจก. เมอร์สเมดิก (ไทยแลนด์)
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึก A ชัน้ ที่ 35 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
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โทร : 089-788-2518 อีเมล์ : saijai.promdaevej@gmail.com
ธุร กิจหลัก : อื่นๆ (Seller&Importer)
(เป็ นกรรมการในสมาคมฯ)
3) คุณปราลี พรายชืน่
บจก. เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์
88/34-35 โครงการทีทเี อ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
โทร : 02-285-4266 อีเมล์ : Paralee602@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก อ.เพ็ญจิตร เจริญศิร)ิ
มติทป่ี ระชุม

รับรองการเป็ นสมาชิก

3.2 การขอลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสมาคมฯของ จํานวน 3 บริษทั ได้แก่
1.) บริษทั สยามวิ คตอรี่ เคมิคอล จํากัด
2.) บริ ษทั แอสพเรชัน่ จํากัด
3.) คุณศิ วากร รัตนภากร
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุม 27th ACC and ACSB at Bandung, Indonesia เมื่อวันที่ 14-17
พฤศจิ กายน 2560 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการประชุม ACSB นัน้ ได้พูดถึง Annex lll ได้แก่
Triclosan , EU regulation ในส่วนของ ACC ได้พูดถึง Notification Requirements , ISO และ
Q&A ทีท่ างอย.แต่ละประเทศได้รวบรวม ซึ่งสรุปในแต่ละหัวข้อนัน้ สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ ตาม
เอกสารแนบ 1 ของสรุปการประชุมนี้
4.2 สรุปการประชุมหารือร่วมกันทัง้ 3 สมาคม(TSDA,TCMA,TCIA) เพื่อหาแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายมาตรา 14,16,22 และ 35 ในวัน ศุก ร์ท่ี 24 พฤศจิ ก ายน 2560 เวลา
9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมีเสียงร้องเรียนจากทางผูป้ ระกอบการ ทํา
ให้เกิดคณะทํางานทีจ่ ะไปทํางานร่วมกับอย. โดยการประชุมนัน้ เป็ นการประชุมในหัวข้อ
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจดแจ้ง
การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง และการ
แก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง
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- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตหรือ
นําเข้าเครือ่ งสําอางเพือ่ เป็ นตัวอย่าง เพือ่ จัดนิทรรศการ หรือเพือ่ ใช้ในการศึกษา วิจยั หรือวิเคราะห์
ทางวิชาการ
- ฉลากเครื่องสําอาง ต้องระบุเดือนปี ทผ่ี ลิตและทีห่ มดอายุ ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ใหม่และแตกต่างกับ
หลักสากลของอาเซียน และก่อให้ผลกระทบเป็ นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมเครื่องสําอางโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศไทย กฎหมายที่แตกต่างจากประเทศอื่นจะเป็ น trade barrier ในการนํ าส่ง
สินค้าเข้าออกไปประเทศอื่นๆ
- (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขการจด
แจ้ง ต่ออายุ แก้ไข และออกใบแทนใบรับจดแจ้งสําหรับเครื่องสําอางที่ผลิตหรือนํ าเข้าเฉพาะเพื่อ
การส่งออก โดยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานตามทีผ่ สู้ งซื
ั ่ อ้ กําหนด
- กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ประเด็นปั ญหา ราคา
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วข้องกับเครือ่ งสําอาง ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2560 มีราคาสูงมาก ตัง้ แต่ค่าคําขอ
100 บาทต่อใบ ราคาใบจดแจ้ง ราคา 900 บาทต่อใบ หรือค่าธรรมเนียมการโอนอีกครัง้ ละ 15 บาท
ซึง่ เป็ นต้นทุนมหาศาลของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทีต่ อ้ งแบกรับ
ซึง่ สรุปในแต่ละหัวข้อนัน้ สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ ตามเอกสารแนบ 2 ของสรุปการประชุมนี้
4.3 สรุปการประชุมคณะทํางานย่อยร่วมกับอย. เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย
กลุ่มวิ ชาการ
รายละเอียดตามวาระ 4.2
4.4 สรุปการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 1/2561 โดยคุณนิ พนธ์
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
4.5 สรุปการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาด้ านมาตรฐานและคุณ ภาพของ
อาเซี ยน (ACCSQ) ครัง้ ที่ 48 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 ณ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยคุณวิ มลศิ ริ
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
4.6 สรุปการเข้าร่วมประชุมการค้าเสรี โดย คุณจิ ตตพันธ์
คุ ณ จิ ตตพั นธ์ ได้ ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า การประชุ ม การค้า เสรี ได้พูด ถึง การค้า บริ การ
(Service) ว่าให้ประโยชน์ หรือไม่ให้ประโยชน์ กบั ผู้ประกอบการไทยในด้านการลงทุ นทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
4.7 สรุปการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือประเด็นแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิ จ ครัง้ ที ่ 1/2560 วัน ศุ ก ร์ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ สํา นั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข (โดยคุณวิ มลศิ ริ ในนามคุณเกศมณี )
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คุณเกศมณีได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากการประชุมปรึกษาหารือประเด็นแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงปั ญหาระหว่างกลุ่ม
เครือ่ งสําอางและอย. ท่านปลัดจึงได้แจ้งให้คุณเกศมณีเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงปั ญหาต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิ จารณา
5.1 กําหนดวันนัดหมายเข้าอวยพรปี ใหม่หน่ วยงานต่าง ๆ (ฝ่ ายเลขา) งบประมาณการ
จัดซื้อกระเช้า รายชื่อหน่ วยงานและเจ้าหน้ าที่ท่ีจะเข้าอวยพรปี ใหม่
ฝ่ ายเลขา ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขณะนี้ได้นดั หมายกําหนดการต่างๆกับทางหน่วยงานที่
จะเข้าพบสวัสดีปีใหม่แล้ว โดยจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 15 มกราคม 2561 จึง
อยากขอเชิญชวนกรรมการเข้าพบสวัสดีปีใหม่ตามหน่วยงานต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของ
วันและเวลาทีจ่ ะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5.2 กําหนดการจัดประชุมงานสัมมนาในปี 2561 (ฝ่ ายหารายได้ และฝ่ ายวิ ชาการ) เพื่อ
พิ จารณา ในเรือ่ ง หัวข้อการจัดประชุม วิ ทยากร ผูป้ ระสานงาน
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
5.3 การจัดทําวารสารสมาคม
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การจัดทําวารสารเล่มต่อไป ขอความร่วมมือกรรมการ
ทุกท่านสามารถส่งรายละเอียดบทความ โฆษณา ทีจ่ ะลงในวารสารได้แล้วทีอ่ เี มล์ของสมาคมฯ
5.4 รายงานจํานวนสมาชิ กและการจัดเก็บค่าสมาชิ ก (ฝ่ ายสมาชิ กสัมพันธ์)
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
6.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป – วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง
Boardroom1 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิตติ์

