สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 12/2560
วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องรัชดา 1 ชัน้ 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิ เษก
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. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. คุณสุร ยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
14. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
15. ดร.พิศาล
จันทฤทธิรศั มี
16. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
17. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
18. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
19. คุณมุกดา
โจวตระกูล
20. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
21. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
22. คุณกานต์
ดาวมณี
23. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
24. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
25. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณ จิตติ อ้างสันติกุล

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณอรรณพ
อารัญญิก
2. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
3. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
4. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
5. คุณ อภินนั ท์
6. คุณนาคาญ์

โรจนวิภาต
ทวิชาวัฒน์

สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
2. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
3. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.คาโอคอน ซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ เรื่อง ความจําเป็ นที่
อาจจะต้องมีการขอแก้ไข พรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในกรณีเรื่องเลขจดแจ้ง ทีต่ ้อง
จดแจ้ง ก่ อ นผลิต ซึ่ง ทํา ให้เ กิด ความเสียหายต่ อ ภาคธุ ร กิจ หรือ ในเรื่อ งของนิ ย ามสารสํา คัญ ใน
เครื่องสําอางตามพรบ.ดังกล่าวโดยในขณะนี้ทาง รองนายกวิษณุ ฯ ได้มอบหมายให้ทาง กพร เข้า
มารับฟั งและช่วยภาคอุตสาหกรรมแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม
2561
มติทป่ี ระชุม ขอแก้ไขรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว ในหัวข้อ 5.3 ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง กําหนดสารป้ องกันแสงแดดทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครือ่ งสําอาง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. .... โดยขอแก้ไขเป็ นว่า - อย.ได้ปรับลด % สาร Benzophenone-3 ลงจาก 10% เป็ น
6% โดยให้ grace period ที่ 180 วัน ทัง้ นี้ทางสมาคมได้มกี ารแจ้งให้สมาชิกสมาคมได้รบั ทราบ
เรือ่ งนี้แล้วตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ภายหลังจากที่ ASEAN ได้มกี ารรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 6 บริษทั
1.) คุณศิรกิ ุล สมุทรสาคร (เลขทะเบียนการค้า : 0105557161766)
บจก. บีเจซี สเปเชียวตีส้ ์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02 381 4548 อีเมล์ : RungratA@bjc.co.th
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
2.) คุณนฤนาท จันเพ็
่ ชร์ (เลขทะเบียนการค้า : 0107560000125)
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.
10120
โทร : 02 079 9888 อีเมล์ : Naruenart@leogloballogistics.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูใ้ ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์)
(ทราบข่าวจากทางเฟซบุค๊ สมาคมฯ)
3.) คุณอัสนี ชืน่ จิตต์ (เลขทะเบียนการค้า : 0125541000121)
บจก. บิก๊ เคมิคอล
เลขที่ 333/12-13 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุร ี ตําบล ละหาญ อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุร ี 11110
โทร : 086 089 1091 อีเมล์ : assanee@bicchemical.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูน้ ําเข้าและผลิตยา)
4.) คุณธารทิพย์ ทวีศกั ดิ ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0105559192219)
บจก. มาม่า เคม
เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชัน้ ที่ 12 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.
โทร : 02 024 6646-7 อีเมล์ : mamatharn@mamachem.co.th
ธุรกิจหลัก : ผูข้ ายและจัดส่งวัตถุดบิ
5.) คุณจิรชั ญา คนไว (เลขทะเบียนการค้า : 0105539050214)
บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
เลขที่ 700/103 หมูท่ ่ี 1 ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี
โทร : 038 214 343 อีเมล์ : jiratchaya.khonwai@pit.pigeon.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
6.) คุณบุญฤทธิ ์ กิจเจริญโรจน์ (เลขทะเบียนการค้า : 0105496000377)
บจก. ศิรบิ ญ
ั ชา
เลขที่ 37 ซอยวชิรธรรมสาธิต51 หมูท่ 1่ี ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
โทร : 02 746 2642 อีเมล์ : boonyarit.kit@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
มติทป่ี ระชุม รับรองสมาชิก 5 บริษทั คือ บจก. บีเจซี สเปเชียวตีส้ ์ , บมจ. ลีโอโกลบอล โลจิ
สติกส์ , บจก. มาม่า เคม , บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) , บจก. ศิรบิ ญ
ั ชา และ ขอ
เอกสารเพิม่ เติม 1 บริษทั คือ บจก. บิก๊ เคมิคอล
3.2

งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
หน่วย:บาท
1มกราคม-31 ธันวาคม 2560

ธันวาคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 มกราคม2561

102,600.00
92,000.00
180,000.00
0.00
374,600.00
32,000.00
0.00
2,547.00
2,502.50
793.00
3,253.58
61,988.32
(103,084.40)
271,515.60
-

567,000.00
220,900.00
220,700.00
53,000.00
1,061,600.00
337,000.00
289,961.69
38,213.00
27,949.59
11,237.25
15,062.58
484,378.84
(1,203,802.95)
(142,202.95)
(142,202.95)
142,202.95

มติทป่ี ระชุม รับทราบ
3.3

การเตรียมความพร้อมจัดสัมมนา PIF ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยฝ่ าย
จัดหารายได้และฝ่ ายวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การจัดสัมมนาอบรม PIF มีการวางแผนทีจ่ ะ
สร้างเนื้อหาตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐาน โดยใช้ Guideline ของ อย เป็ นตัวตัง้ โดยกลุม่ เป้ าหมาย คือ กลุม่
ผูป้ ระกอบการ SME ขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง ในขณะทีว่ ทิ ยากรซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
จะคอยช่วยเป็ นพี่เลีย้ ง ลักษณะการสอนจะเป็ นไปในรูปแบบของพี่สอนน้ อง ซึ่งในขณะนี้ได้มกี าร
ร่างกําหนดการคร่าวๆขึน้ มา โดยกําหนดงานจะจัดขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เวลา
08.00-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ รับจํานวน 120 ท่าน สําหรับ
ค่าใช้จา่ ยราคา 3600 บาท/ท่าน (สําหรับสมาชิก) และ 4000 บาท/ท่าน (สําหรับบุคคลทัวไป)
่

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
3.4

การลาออกจากตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯฝ่ ายภาษี การค้ า และฝ่ ายการเงิ น ของ
คุณจิ ตตพนธ์ หงส์สิริ
คุณ จิต ตพันธ์ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุ มทราบว่ า เนื่ อ งจากทางบจก.เดอะซันเคมีค อล ได้
มอบหมายหน้าทีใ่ ห้คุณจิตตพันธ์ ไปดูแลงานของบริษทั ในต่างประเทศ ซึง่ ทําให้ไม่สะดวกและไม่มี
เวลาเพียงพอในการทําหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายในตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ ดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้อง
ขอลาออกจากตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ เพื่อที่จะได้เปิ ดโอกาสให้แก่กรรมการผู้มคี วามสามารถ
ท่านอื่นๆได้ขน้ึ มารับตําแหน่ งหน้าทีด่ งั กล่าวแทน โดยทาง บจก.เดอะซันเคมีคอล ได้ส่งผูแ้ ทน คือ
คุณเกรียงไกร ประสิทธิผล

มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมคณะทํางาน ACSB 1/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา
13.00 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงวิ เชี ยรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยฝ่ ายวิ ชาการ
คุณดร.ธนกร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การประชุม คณะทํางาน ACSB 1/2561 ได้
พูดถึง การกําหนดการเพิม่ สารห้ามใช้ 3 รายการใน Annex ll ซึง่ ได้แก่ Lyral (HICC), Atranol
และ Chloroatranol ซึ่งจะมีการประกาศเป็ นกฎหมายประมาณว่าตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2562
เครื่องสําอางชนิดใหม่ทม่ี สี ารเหล่านี้จะถูกห้ามวางตลาด (ผลิต/นําเข้า) ในอาเซียน และตัง้ แต่วนั ที่
23 สิงหาคม 2564 จะต้องไม่มผี ลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มสี ารเหล่านี้อยู่ในตลาดอาเซียน ทัง้ นี้
เครือ่ งสําอางทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อกําหนดนี้จะถูกถอดออกจากตลาด
ในเรื่องของสาร Triclosan จากการประชุม ACSB ครัง้ ที่ 27 ที่ประชุมขอให้ประธาน
ACSB สอบถาม European Commission ถึงความชัดเจนว่า Triclosan สามารถใช้เป็ น
antimicrobial agent ทีค่ วามเข้มข้น 0.3% ใน เครื่องสําอางหรือไม่ ระหว่างนี้ยงั ยืนยันการใช้
Triclosan เป็ นสารกันเสียตามข้อกําหนดเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอคําตอบจาก European
Commission
จาก EU regulation ที่ 2017/2228 เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีกําหนดเพิม่ สารใหม่ได้แก่
peanut oil (and derivatives) and hydrolyzed wheat protein ใน Annex III ด้วยเหตุผลว่า สาร
ดังกล่าวอาจะทําให้เกิดการแพ้ได้ โดยมีขอ้ กําหนด ดังนี้
1. Peanut Oil and derivatives – Sets a maximum concentration of peanut
proteins of 0.5ppm. It appears to be clear from the discussion in the regulation that this
limit relates to the peanut protein content of the peanut oil (or derivative) not the final
cosmetic.
2. Hydrolyzed wheat protein – Sets a maximum molecular weight average for the peptides
in the hydrolysate of 3.5 kDa.

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
สํา หรับ Process for New Materials ทาง ACA เสนอกระบวนการเสนอสารใหม่ทไ่ี ม่อยู่ใน EU
Ingredient List หรือตําราเครื่องสําอางอื่นใด ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุม ACSB ให้ ACA ทบทวน proposal
และเวียนให้ประเทศสมาชิกให้ความเห็น เพือ่ นําเสนอในทีป่ ระชุม ACSB ครัง้ ที่ 28 ต่อไป
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4.2 สรุป ประชุ ม รั บฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ประเด็น การปฎิ รูป ระบบ
คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์คอนเวนชัน่ โฮเท็ล กรุงเทพฯ โดยคุณศิ วาพร
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ประชุมรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นการปฎิรปู ระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เป็ นการประชุมเพื่อศึกษาว่าจะทํา
อย่างไรทีจ่ ะให้มรี ะบบการปฏิรปู อย ทีส่ มบูรณ์ ซึง่ ได้เชิญทุกฝ่ ายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมรับฟั งและ
หารือ โดยมีเป้ าหมายว่าจะต้องนํ าแผนการปฏิรปู ไปเสนอให้กบั ทางคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนพ.ค.
นี้
มติทป่ี ระชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

