สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 4/2563
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และวิ ธี VDO Conference Microsoft TEAM
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร. ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
6. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
7. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
8. คุณมุกดา
โจวตระกูล
9. คุณภูวดล
อ้างสันติสุข
10. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
11. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
12. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
13. คุณสมหมาย
เรืองอร่าม
14. ภญ.ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
15. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธ์
16. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
17. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
18. คุณชนิดา
อยู่เชือ้
19. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
20. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิริ
21. คุณภูสทิ ฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
22. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล

สมาชิ กและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณวิรุณ
2. คุณภัทรวรรณ
3. คุณรัตนาภรณ์
4. คุณธัญชนก
เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.

ศิวะนิรุ
มีสงู เนิน
สุรเิ จย์
ลิม้ สุวรรณ

บริษทั เอสเธติค พลัส จากัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสาอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณีกล่าวแจ้งเรื่อง Regulatory Guillotine
แจ้งรายละเอียดโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาต เพือ่ ลดขัน้ ตอนการดาเนินการและการอนุญาตทีไ่ ม่
จาเป็ นหรือเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน โดยทาง
สมาคมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกระบวนการยื่นจดการจดแจ้งรวมทัง้ เอกสารประกอบการจด
แจ้ง หนังสือมอบอานาจ LOA หนังสือยกเลิกใบรับจดแจ้งเดิมควรยอมรับ e-signature และ
ให้ย่นื แบบ on-line ได้
- เรื่อง NSW
ประธานเสนอขอให้ทางสมาคมทาหนังสือเสนอปั ญหาอุปสรรคทีพ่ บ ซึง่ เป็ นปั ญหาทีม่ มี าเนิ่น
นาน และขอหารือและเข้าพบเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐกรมศุลกากรและ อย
- ปั ญหาฟิ ลปิ ปิ นส์
เกีย่ วกับรายการสินค้าทีฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์จะพิจารณาระงับการให้สทิ ธิประโยชน์หรือตอบโต้ กรณี
พิพาทสินค้าบุหรีน่ าเข้า (DS371) ทีฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์ฟ้องไทย ภายใต้ WTO โดยมีการมอบหมาย
ให้คุณศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ (คุณเทป) รวบรวมแบบฟอร์ม Position Paper Template ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง และสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสาอางไทย เพือ่ ส่ง Position Paper ไปยัง
ฝ่ ายต่างประเทศของสภาอุตสาหกรรมเพือ่ ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท
1ธันวาคม-31 ธันวาคม 2563
(1เดือน)
รายรับ
รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบารุง
สมาชิก
รายรับจากการบริจาค
รายรับจากการขายหนังสือ

3,000.00
0.00
0.00
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รายรับจากการจัดสัมนา
รายได้ค่าโฆษณา
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดาเนินงาน
รวมรายจ่าย

0.00
0.00
3,000.00

รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ

55,760.42
55,760.42
(52,760.42)

มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้ า เรื่อง การเรียกเก็บค่าบารุงสมาชิ กสมาคมฯ ปี 2564 โดย ทีมเลขา
- คุณเกศมณีกล่าวถามในทีป่ ระชุมถึงรายชื่อสมาชิกที่ยกเลิกไป ชื่อบริษทั เคิรซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
และสมาชิกทีจ่ ่ายเงินเข้ามาแล้ว แต่ไม่ได้ส่งหลักฐานการชาระ
- คุณมณีรตั น์กล่าวสรุปในทีป่ ระชุมถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
สมาชิกมีทงั ้ หมด 172 ราย
ชาระแล้ว 46 ราย เป็ นจานวนเงิน 169,500 บาท
ค้างชาระ 126 ราย
ขอยกเลิกเป็ นสมาชิก 1 ราย
มติทป่ี ระชุม คณะกรรมการเสนอให้สอบถามสมาชิกผ่านช่องทางเพจสมาคมฯ (facebook)
เรื่อง การหาสมาชิกทีช่ าระเงินแล้ว แต่ยงั ไม่ได้สง่ หลักฐานการชาระเงิน
3.3 ACA Membership due for 2020 & 2021 (โดย ดร.ปรีชากร)
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

3.4 พิ จารณาสมาชิ กใหม่ 1 บริ ษทั (โดย คุณมุกดา)
- ห้างหุ้นส่วน บัซซ์ มาเก็ตติ้ ง จากัด โดย คุณพัชราภรณ์ เลิศวีระพรกุล กรรมการบริษทั ได้
ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามแนะนาบริษทั และส่งเอกสารรับรองบริษทั มาให้คณะกรรมการพิจารณา เนื่อง
ด้วยธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับการทาโฆษณาและเป็ นทีป่ รึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กบั แบรนด์
เครื่องสาอาง จึงต้องการขอสมัครเป็ นสมาชิกเพือ่ ศึกษาข้อมูลความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ เติม
มติทป่ี ระชุม - รับรองการเป็ นสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ICCR Meeting update (โดย ดร.ปรีชากร)
4.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (โดย คุณมุกดา)
สรุปการประชุมผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อ 20 มกราคม 2564 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 2 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การแต่งตัง้ คณะทางานภาคประชาชนชุดใหม่ ประกอบด้วย 37 หน่วยงาน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเวลา 2 ปี
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยกองพัฒนาศักยภาพผูบ้ โิ ภค
1. ยุทธศาสตร์และแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ “การสร้างความรอบรู”้ โดยมีแนวทางการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูบ้ ริโภคปลอดภัย ผูป้ ระกอบการก้าวไกล ระบบคุม้ ครองสุขภาพยังยื
่ น” แบ่งเป็ น 5S
Speed Safety Satisfaction Supporter Sustainability
รายละเอียด 7 Flaship ดังนี้
1. ความมันคงทางยาและเวชภั
่
ณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน (COVID-19)
2. สมุนไพร กัญชา-กัญชง
3. พิจารณาอนุญาตรวดเร็ว โปร่งใส
4. จัดการปั ญหาโฆษณา
5. สร้างความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
6. ปรับเปลีย่ น อย.สูอ่ งค์กรดิจทิ ลั
7. HR Transformation
ซึง่ ทางคณะทางานภาคประชาชนจะสรุปหัวข้อและจัดแบ่งงานกัน หลังจากทีไ่ ด้ลงมติคดั เลือก
ประธานและรองประธาน โดยทาการคัดเลือก
1. ประธานคณะทางานภาคประชาชน 1 ท่าน คือ
คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร หน่วยงาน นายกสมาคมผูค้ า้ ปลีก
2. รองประธานคณะทางานภาคประชาชน 2 ท่าน คือ
คุณสุทนต์ กล้าค้าขาย หน่วยงาน นายกสมาคมสือ่ ช่อสะอาด
คุณประสาท ลิม่ ดุล หน่วยงาน สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
- หลังจากนัน้ ประธานจะทางานนัดหมายคณะทางานในการประชุมครัง้ ต่อไป ซึง่ จะเป็ นวาระ
การประชุมครัง้ ต่อไป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
- วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

