สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-4 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
4. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
6. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
7. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
8. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
14. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
15. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
16. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
17. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
18. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
19. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณจิตติ อ้างสันติกุล

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
2. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
3. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
4. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
5. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
6. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
7. คุณอรรณพ
อารัญญิก
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
3. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
4. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
5. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.คาโอคอน ซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก.ยูนิลเี วอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์ จํากัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อัพเดทการจัดงาน ASEAN Beauty 2018 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่า การจัดงาน Asian Beauty เมือ่ วันที่ 3-5
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานัน้ มีผู้สนใจในการผลิตเครื่องสําอางเป็ นจํานวนมาก ในครัง้ ต่อไปใน
งาน Beyond Beauty ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 20-22 กันยายน 2561 นัน้ ทางสมาคมฯจะจัดกิจกรรมโดย
จะให้ก รรมการของสมาคมฯไปนัง่ ประจําบูธ โดยจะคอยให้คําปรึก ษาสําหรับผู้ท่สี นใจที่จะผลิต
เครือ่ งสําอาง
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 12/2560 วันที่องั คารที่ 24 เมษายน 2561
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 4 บริ ษทั
1.) คุณอชรายุ ธัญวงษ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0105560005621)
บริษทั อชรา เฮลแคร์ จํากัด
เลขที่ 44/110 หมูบ่ า้ นเดอะ คอนเนค 3 ซอยวิภาวดีรงั สิต 41 แยก 1 แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร : 0867896914 อีเมล์ : achara.healthcare@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
2.) คุณกมลเนตร นันทหาร (เลขทะเบียนการค้า : 0105558044950)
บริษทั ณิชชา บิวตีไ้ ลฟ์ จํากัด
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เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.
10120
โทร : 02553-2854-5 อีเมล์ : kamolnate@ncbl.co
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
3.) คุณดรัยยศ โตชัยกุล (เลขทะเบียนการค้า : 0135560008850)
บริษทั สวยงาม สกินแคร์ จํากัด
เลขที่ 97/32 หมู่ 2 ตําบล บึงนํ้ารักษ์ อําเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี
โทร : 081 896 2884 อีเมล์ : suayngamskincare.ltd@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
4.) คุณ ศรญา จิตตมานนท์กุล (เลขทะเบียนการค้า : 0105553033801)
บริษทั เดอร์มา อินโนเวชัน่ จํากัด
เลขที่ 111/1 หมูท่ ่ี 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
โทร : 02-962- 3223 อีเมล์ : dmi_sornraya@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิกจํานวน 2 บริษทั คือ บริษทั ณิชชา บิวตี้ไลฟ์ จํากัด , บริษทั
เดอร์มา อินโนเวชัน่ จํากัด และ มีมติให้ขอเอกสารเพิม่ เติมอีก 2 บริษทั คือ บริษทั อชรา เฮลแคร์
จํากัด , บริษทั สวยงาม สกินแคร์ จํากัด
3.2 ความคืบหน้ าการเตรียมความพร้อมจัดสัมมนา PIF ในวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม
2561 โดยฝ่ ายจัดหารายได้และฝ่ ายวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า รูปแบบการจัดสัมมนา PIF ในวันที่ 18 พฤษภาคม
นี้ จะเป็ นในรูปแบบของการแบ่งกลุม่ และจะแบ่งผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาเป็ นโต๊ะๆละ 8 ท่าน จํานวน 20
โต๊ะ สําหรับเวลาลงทะเบียนจะเปิ ดให้ลงทะเบียนได้ในเวลา 08.00-09.00 น. และคุณมุกดาได้แจ้ง
ว่ามีการประชาสัมพันธ์เพิม่ เติมผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของสมาคมฯ สําหรับค่าใช้จ่ายราคา 3600
บาท/ท่าน (สําหรับสมาชิก) และ 4000 บาท/ท่าน (สําหรับบุคคลทัวไป)
่ ซึง่ ขณะนี้มผี ใู้ ห้ความสนใจ
เป็ นจํานวนมาก และใกล้จะเต็มอัตราทีเ่ ปิ ดรับแล้ว
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ

3.3 สรุปการจัดงานประชุมสามัญประจําปี ของสมาคมฯ โดยฝ่ ายเลขาและฝ่ ายหา
รายได้
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การจัดงานประชุมสามัญประจําปี 2560 ของ
สมาคมฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ทีผ่ า่ นมานัน้ เป็ นไปด้วยดี
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ซึง่ ดร.สุษริ า เหรัญญิกของสมาคมฯได้กล่าวเพิม่ เติมถึงงบประมาณการจัดงานสัมมนาในครัง้ นี้ว่า
สมาคมฯได้กาํ ไรในการจัดสัมมนาครัง้ นี้เป็ นจํานวนเงิน 66,289 บาท
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุม ACSB (The ASEAN Cosmetic Scientific Body) ครัง้ ที่ 28 และ
ACTLC (The ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee) ครัง้ ที่ 11 จัดขึน้ ในวันที่
1-2 พฤษภาคม 2561 และประชุมคณะ ACC (The ASEAN Cosmetic Committee) ครัง้ ที่ 28
ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
โดยดร.ธนกร ฝ่ ายวิ ชาการ
ดร.ธนกรได้นําเสนอตารางการประชุมโดยสังเขปดังนี้
Date
1-2 May 2018

Activities
The 28th ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting

2 May 2018

Heads of Delegations (HoD) meeting

1-2 May 2018

The 11th ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee
(ACTLC) Meeting
The 28th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting

3-4 May 2018

ดร. ธนกร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมดังสรุป ตามเอกสาร
แนบ 1
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้เผยแพร่ลงบนเว็บไซด์ของสมาคมเป็ นการต่อไป
4.2 การประชุ ม ร่ ว มระหว่ า ง ACA และ TCMA ที่ เ มื อ งเวี ย งจัน ทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในเรือ่ งหลักเกณฑ์หรือกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่
สอดคล้องกับอาเซียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยคุณศิ วาพร เลขาธิ การสมาคมฯ
คุณศิวาพร เลขาธิการสมาคมฯ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมร่วมระหว่าง ACA และ
TCMA ทีเ่ มืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรือ่ งหลักเกณฑ์หรือกฎหมาย
เฉพาะของประเทศไทยทีไ่ ม่สอดคล้องกับอาเซียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ในการนี้ได้มี
การนํ าเสนอในหัวข้อเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันหมดอายุของเครื่องสําอาง ประเด็น
เรือ่ งสารสําคัญในเครือ่ งสําอางภายใต้ขอ้ กําหนดของพรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 รวมถึงประเด็น
ปั ญหาการจดแจ้งอื่นๆ ซึ่งทาง ACA จะช่วยศึกษาหาข้อมูลพร้อมทํา position paper มาให้ยงั
TCMA ต่อไป
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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4.3 การประชุมระหว่าง ACA BOT & ACC Meeting โดย ดร.ปรีชากร
ดร. ปรีชากร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมระหว่าง ACA BOT &
ACC Meeting ดังต่อไปนี้
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มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การจัดทํา Rollup ของสมาคมฯ โดย ดร.สุษิรา
ดร.สุษริ า เหรัญญิกสมาคมฯ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าได้มกี ารจัดทํา Rollup ของ
สมาคมฯขึน้ มาใหม่เพือ่ ใช้ในการไปออกงานต่างๆ เช่น Beyond Beauty , Cosmex , Asian
Beauty ฯลฯ โดยในการนี้ดร.ปรีชากรได้เสนอว่าให้แก้ไขรายละเอียดเพิม่ เติมลงไปใน Rollup เช่น
รูปถ่ายสมาคมฯ , แก้ไขข้อความบางส่วน , เพิม่ พันธกิจของสมาคมฯ , เปลีย่ นเฉดสี และเพิม่ ช่อง
ทางการติดต่อกับทางสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรรับทราบ และให้ไปเพิม่ เติมข้อมูล
5.2 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ ถนุ ายน 2561 สภาอุตสาหกรรม
ฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

