สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1014 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
6. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
7. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
13. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
14. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
15. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
16. คุณสริตา
ดารงรัตน์นุวงศ์
17. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
18. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
3. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
4. Mr.Peter
William
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
7. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
8. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
9. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
10. คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
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11. คุณนาคาญ์
12. ดร.สุษริ า
13. คุณวัชราพร

ทวิชาวัฒน์
สุดกรยุทธิ ์
ผาวิจติ ราสกุล

สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย
เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ อุปนายกสมาคมฯ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มรี ายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน มีนาคม 2562
หน่ วย:บาท
1มีนาคม-31มีนาคม 2562

มีนาคม
รายได้ ค่าบารุ งสมาคมฯปี 2562
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 เมษายน 2562

26,400.00
369,000.00
0.00
31,800.00
427,200.00
32,000.00
208,235.00
1,887.00
5,883.99
868.45
311,058.82
(559,933.26)
(132,733.26)
-

84,000.00
540,000.00
7,700.00
153,400.00
785,100.00
109,000.00
376,638.00
4,847.00
15,190.99
2,555.49
504,564.53
(1,012,796.01)
(227,696.01)
(227,696.01)
142,202.95
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3.2

ความคื บหน้ า เรื่อง หนังสื อแจ้งสมาชิ กเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่ าบารุงสมาชิ ก
โดยทีมเลขา
ทีมเลขา ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบถึง ความคืบหน้าในการแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เก็บค่าบารุงสมาชิกของทางสมาคมฯ ซึง่ ในขณะนี้ทางทีมเลขาได้ทาการจัดส่งหนังสือไปยัง
อีเ มล์ข องสมาชิก ทัง้ หมดแล้ว โดยในเบื้อ งต้นสมาชิกแบบตลอดชีพ ได้ช าระเข้ามา 9
บริษทั และสมาชิกรายปี ได้มกี ารชาระเข้ามา 33 บริษทั และตอนนี้ทางทีมเลขาได้เริม่ มีการ
โทรแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงให้แก่สมาชิกได้รบั ทราบแล้ว ดร.ปรีชากร ได้เสนอว่าให้ทา
record จัดเก็บข้อมูลการชาระเงินไว้ ซึ่งทางทีมเลขาได้ร ับทราบและจะดาเนินการในครัง้
ต่อไป
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
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3.3

การขอปิ ดบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนอโศก ของสมาคมฯ
ทางทีมเลขาฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจะขอปิ ดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศก
สาหรับรายรับ-รายจ่ายสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม – รับทราบและให้ทาการปิ ดบัญชีธนาคารได้
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดทาวารสารฉบับพิ เศษ
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าในการจัดทาวารสารฉบับพิเศษ
ของสมาคมฯ ว่า ขณะนี้เ รื่อ งของการสนับสนุ นในเบื้อ งต้น ได้มอบหมายให้ทีมเลขาท า
จดหมายส่งไปยังบริษทั ทีต่ อ้ งการจะสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษนี้
ซึ่งหากท่านใดมีค วามประสงค์ต้ อ งการจะให้การสนับสนุ นสามารถติดต่อ ฝ่ ายเลขาเพื่อ
ขอให้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ และในส่วนของ Content เนื้อหาด้านในของวารสาร
ดร.ปรีชากร และ Mr.William จะเป็ นผู้ดูแลในข้อมูลของส่วนนี้ โดยได้มอบหมายให้ดร.
นีรนารถดูและเรื่องของบทความ และให้คุณฐิติ ดูแลในเรื่องของรูปภาพงานกิจกรรมต่าง
ในส่วนของ Spec ของวารสารได้มอบหมายให้คุณนิพนธ์เป็ นผูด้ แู ลในส่วนนี้
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
4.2

สรุปการประชุมคณะกรรมการเครื่องสาอาง ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงวิ เชี ย รแพทยาคม อาคาร 1 ชั น้ 2
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จากการประชุมคณะกรรมการเครื่องสาอาง ครัง้ ที่ 1/2562 ทีผ่ ่านมา ทางสมาคมฯได้มกี าร
ทาหนังสือสรุปประเด็นข้อเสนอของสมาคมฯ ต่อการประชุมชัน้ คณะกรรมการเครื่องสาอาง
โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสาอาง เรือ่ ง ฉลากของเครือ่ งสาอาง พ.ศ. ....
ซึง่ ทางสมาคมได้เสนอว่า ข้อ 1 ฉลากของเครือ่ งสาอางทีข่ ายในประเทศต้องจัดหรือติด
แสดงไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย มองเห็นและอ่านได้ชดั เจนทีเ่ ครื่องสาอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือ
หีบห่อของภาชนะบรรจุเครือ่ งสาอาง และต้องระบุขอ้ ความดังต่อไปนี้
(11) เลขทีใ่ บรับจดแจ้ง หรือ เลขทีใ่ บรับแจ้ง
ข้อ ๖ ข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็ นภาษาใดทีป่ รากฏในฉลาก
(3) ไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวตั ถุตามข้อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย
หรือเครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวผสมอยู่ในเครื่องสาอางโดยทีไ่ ม่มวี ตั ถุนนั ้ ผสมอยู่ หรือ
มีส่วนผสมอยูใ่ นปริมาณทีไ่ ม่อาจแสดงสรรพคุณ
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ข้อ ๗ ให้ผผู้ ลิตหรือผูน้ าเข้าเครือ่ งสาอางทีไ่ ด้จดั ทาฉลากไว้ก่อนวันทีป่ ระกาศฉบับนี้ใช้
บังคับทาการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่
ต่อไป แต่ไม่เกินสามปี นบั แต่วนั ทีป่ ระกาศฉบับนี้มผี ลบังคับ
- เรือ่ ง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการอัน ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ เครือ่ งสาอาง พ.ศ. ....
ซึง่ ทางสมาคมได้เสนอว่า ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสองปี นับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กาหนดสารป้ องกันแสงแดดทีอ่ าจใช้
เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครือ่ งสาอาง (ฉบับที่ ๒) และคาเตือน
ซึ่งทางสมาคมได้เสนอว่า ร่างในชัน้ กรรมการมีการปรับสารลาดับที่ 20 Bisoctrizole
เรือ่ งการระบุค่าการละลายในน้ าเป็ น “ค่าการละลายในน้ าน้อยกว่า 5 นาโนกรัมต่อลิตร
ทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส” แล้วจึงไม่มคี วามเห็นเพิม่ เติม เกณฑ์สอดคล้องอาเซียน
4.3

สรุปยอดค่าจาหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบ ถึง ยอดจาหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาหน่ าย ได้จานวน 312 เล่ม ซึง่ นาไปจาหน่ ายในงานต่างๆอาทิ
เช่น Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty
Market และ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดที่เหลือ คือ 1178
เล่ม
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.4

สรุปการประชุมการจัดทาโครงการประชาพิ จารณ์ ร่างแนวทางการเรียกคืนสิ นค้าใน
ไทยเปรียบเที ยบกับต่ างประเทศ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร โดย คุณฐิ ติ
คุณฐิติ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การประชุมมีการอภิปรายหัวข้อ “แนวทางการเรียก
คืนสินค้าของไทยและต่างประเทศ” วิทยากรโดย นายประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสุวทิ ย์ วิจติ รโสภา ผอ. สานักแผนและการ
พัฒนาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค นางสาวทรงศิร ิ จุมพล ผอ. กองกฎหมายและคดี และนางวิมล
รัตน์ รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์ ผอ. ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ และการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยในหัวข้อ “การจัดทาตารางเปรียบเทียบการเรียกคืนสินค้ากับประเทศต่างๆ ”
โดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. การศึกษาเปรียบเทียบกับญีป่ ่ นุ
2. การศึกษาเปรียบเทียบกับออสเตรเลีย
3. การศึกษาเปรียบเทียบกับสิงคโปร์
4. การศึกษาเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้
5. การศึกษาเปรียบเทียบกับมาเลเซีย
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ทัง้ นี้ ในการจัดโครงการดังกล่าวมีว ตั ถุประสงค์เ พื่อนาแนวทางการเรียกคืนสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย
ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน จานวน 100 ท่าน
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.5

สรุปการประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือการเลิ กการใช้ ไมโครบีด (Microbead)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชัน้ 3 อาคาร
กรมควบคุมมลพิ ษ โดย คุณรักษณาลี
คุณรักษณาลี ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2562 เรือ่ ง (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2563 ปะกอบด้วย 2 เป้ าหมาย
เป้ าหมายที่ 1 การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้ าหมาย ด้วยการใช้วสั ดุทดแทนทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม จานวน 7 ชนิด ดังนี้
- เลิกใช้ภายใน ปี 2562 จานวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวด , ผลิตภัณฑ์
พลาสติกทีม่ สี ่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ , ไมโครบีดจากพลาสติก
- เลิกใช้ภายใน ปี 2565 จานวน 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหว้ิ ขนาดความหนา < 36
ไมครอน , กล่องโฟมบรรจุอาหาร , แก้วน้ าพลาสติก (แบบบาง) , หลอดพลาสติก
(หลอดเครือ่ งดื่มทัวไป)
่
เป้ าหมายที่ 2 การนาขยะพลาสติกเป้ าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี
2570
กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอนแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเลิกใช้ไม
โครบีด ภายในปี 2562 ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ดังนี้
หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไปจะต้องไม่มกี ารผลิตไมโครบีดแล้ว ในส่วนที่มอี ยู่ใ น
ท้องตลาด ยังไม่มกี ารกาหนดแน่ชดั
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่ อไป - วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ ถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม
1014 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

