รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 4 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม
1 คุณเกศมณี
2. ดร.ปรี ชากร
3. คุณนิพนธ์
4. คุณวิม ลศิริ
5. คุณอรรณพ
6. คุณจิตตพันธ์
7. คุณสายใจ
8. ดร.สุษิรา
9. ดร.พรรษชล
10. ดร.ธนกร
11. คุณสุณี
12. คุณนิรมล
13. คุณพงศ์ประพันธ์
14. คุณรสสุคนธ์

เลิศกิจจา
ประธานที่ประชุม
สุวรรณเพ็ญ
เผ่านิ่มมงคล
ปั ญจธนศักดิ์
อารัญญิก
หงส์สิริ
พรหมเดเวช
สุดกรยุทธิ์
ลิมธงชัย
เวียงศรี พนาวัลย์
โอสถารยกุล
บุญสําเร็ จ
สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
แทนคุณแคทรี ยา ศรเกตุ

กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
2. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
3. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริ ญ
6. คุณมุกดา
โจวตระกูล
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์

9. คุณคงเดช
10.คุณชนะชัย

จันทฤทธิรัศมี
วรรณประเสริ ฐ

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต.
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริ ญ
3. คุณเทพนิมิต
ทองจันทร์
3. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
4. คุณรุ่งฤดี
กุลจิตติเพชร
5. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก. ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1
กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะจัดให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจเครือ่ งสําอาง ไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจเครือ่ งสําอาง ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทีจ่ งั หวัดระยอง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการของมหาวิทยาลัยมหิดล
คุณ เกศมณี ประธานในที ่ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า จะมี โ ครงการที ่ส มาคมผู้ผ ลิ ต เครื ่ อ งสํ า อางจัด ร่ ว มกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเชิญสมาชิกสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย เข้ าอบรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพของผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 สมอ.
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบว่าในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 จะมีการประชุมสายงาน
อุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรม และเซ็น MOU ร่วมกับทาง สมอ.จึงขอเชิญกรรมการที่เป็ นสมาชิกของกลุม่
เครื่ องสําอาง สภาอุตสาหกรรมเข้ าร่วมงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1
หัวข้อโครงการ “ทีเอ็มบี สัญจร” สมาคมฯร่วมกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ในที่ประชุมได้ กําหนดหัวข้ อโครงการ “ทีเอ็มบี สัญจร” ที่ทางสมาคมฯร่วมกับธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เป็ นหัวข้ อเรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมรองรับประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัตเิ ครื่ องสําอางฉบับใหม่
โดยคุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ไม่ม ี

รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปสัมมนา "เรื่อง สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชี พคนพิ การ 10,000 ตําแหน่ ง” โดยคุณ
วิ มลศิ ริ
คุณ วิมลศิร ิ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมได้ทราบว่ าเป็ นการจัดงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สํานักงาน สสส. และมูลนิธ นิ วัตกรรมทางสังคม ได้จดั
สัมมนา "เรื่อ ง สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตําแหน่ ง โดยมีว ตั ถุประสงค์หลัก คือ
สนับสนุ นให้เกิดการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ การจ้างงานให้คนพิการทํางานในชุมชนตามภารกิจของ
สถานประกอบการ (มาตรา 33) และการส่งเสริมให้คนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการได้รบั สัมปทาน จัดสถานทีจ่ าํ หน่ าย
สินค้าหรือบริการจ้างเหมาบริการหรือจําหน่ ายสินค้า (มาตรา 35) สิ่งสําคัญทีส่ ุดคือ การเน้นให้คนพิการหรือผูด้ ูแล
คนพิการมีอาชีพได้มอี าชีพ โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรหลักของภาคธุรกิจต่าง ๆ มาร่วมในการสนับสนุ นและ
จ้างงานคนพิการ โดยมีเป้ าหมายการจ้างคนพิการ 10,000 ตําแหน่ ง ภายในปี 2559-2560
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

5.2 สรุปประชุมเพื่อพิ จารณารายการสิ นค้าสําหรับการจัดทํา Request List และ Initial Offer ภายใต้
การเจรจาเพื่อจัดทํา FTA ไทย-ปากีสถาน โดยคุณจิ ตตพันธ์
คุณ จิตตพันธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้ทราบว่าจากเดิมทีไ่ ด้มกี ารสอบถามว่าทางสมาคมฯจะมีความคิดเห็น
สําหรับการจัดทํา Request List และ Initial Offer ภายใต้การเจรจาอย่างไร เกี่ยวกับประเทศปากีสถาน ซึง่ ในวัน
ประชุมทางสมาคมได้แสดงท่าทีตอบกลับโดยให้ความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการร่วมกับประเทศปากีสถานได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3 สรุปสัมมนา หัวข้อเรือ่ ง "เล็งจีน...เดิ นหน้ า ผ่าแดนมังกร" โดยคุณจิ ตตพันธ์และดร.พรรษชล
คุณ จิตตพันธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้ทราบว่าในงานสัมมนาจะมีการพูดเรือ่ งการลงทุนในประเทศจีน โดยมี
การเชิญชวนให้มกี ารทําธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งทางบริษทั ที่ได้ประชุมร่วมกันได้แจ้งว่าจะต้องมีการระวังเรื่องการ
ลงทุน เนื่องจากกฎหมายของประเทศจีน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดทําให้ธุรกิจอาจเกิดปั ญหาได้ และได้พูดเรื่อง
FTA ในประเทศจีน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.4 สรุปประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรือ่ ง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดําเนิ นงานด้านต่างประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2560-2564
คุณอภินันท์ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมได้ทราบว่าเป็ นการประชุมต่อเนื่องจากครัง้ ที่แล้ว โดยครัง้ แรกได้มกี าร
จัดตัง้ พันธะกิจของ อย. 3 พันธกิจ คือ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็ นผู้แทน
ประเทศไทยในการเจรจา และร่วมเจรจาประชุมระหว่างประเทศ เพื่อปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ และ
พันธะกิจสุดท้ายคือพัฒนาระบบบริหารและศักยภาพให้มคี ุณภาพระดับสากล ซึง่ ครัง้ นี้ได้มกี ารแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิ
ตามพันธกิจ โดยมุง่ หวังให้อย.มีการยกระดับองค์กร เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความสําเร็จในการเจรจาในต่างประเทศ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.5 สรุปประชุมทีมวิ ชาการ โดยวิ ชาการ
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมให้ทราบว่ามีการทําจดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง
การแสดงข้อความฉลากเครือ่ งสําอาง โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่องฉลากของเครื่องสําอาง ลง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อขอทราบถึงทิศทางนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับ
การแสดงข้อความเดือนปี ทห่ี มดอายุบนฉลากของเครื่องสําอาง โดยทางสมาคมฯได้เสนอให้กฎระเบียบที่จะออกมา
ให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ว ิธีการและเงื่อ นไขที่ค ณะกรรมการประกาศเรื่อ งฉลากของเครื่อ งสํ าอาง ลงวัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ หากต้องมีการระบุเดือน ปี ทีห่ มดอายุ ในเครือ่ งสําอางทุกชนิด
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครั ง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 8 กันยายน 2559 ณ ห้ อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

