รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 5 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 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. คุณพงศ์ประพันธ์
5. คุณอรรณพ
6. คุณจิตตพันธ์
7. คุณมาลี
8. ดร.สุษิรา
9. ดร.พรรษชล
10. ดร.ธนกร
11. คุณสุณี
12. ดร.จิรพันธ์
13. คุณมุกดา
14. คุณชนะชัย
15. ดร.นีรนารถ

เลิศกิจจา
ประธานที่ประชุม
สุวรรณเพ็ญ
เผ่านิ่มมงคล
สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
อารัญญิก
หงส์สิริ
หาญสุโพธิพนั ธ์
สุดกรยุทธิ์
ลิมธงชัย
เวียงศรี พนาวัลย์
โอสถารยกุล
ม่วงเจริ ญ
โจวตระกูล
วรรณประเสริ ฐ
จิณะไชย

กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
2. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
3. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี
สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. ณัฐธิรา
เร่งเร็ ว
2. คุณวรนุช
เติมตระกูล

บจก.เคมีภณ
ั ฑ์ คอปอเรชัน่
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)

3. คุณเทพนิมิต
3. คุณรุ่งฤดี
4. คุณกีรนาถ

ทองจันทร์
กุลจิตติเพชร
เดชเดโช

บจก. ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1
งาน Beyond Beauty
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดงาน Beyond Beauty ขึน้ ในวันที่ 22-24
กันยายน 2559 ทีอ่ มิ แพคอารีน่า เมืองทองธานี เชิญชวนกรรมการเข้าร่วมงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องการนําเข้ าดินในกลุ่มอุตสาหกรรม
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบว่า ให้ ระวังเรื่ องการนําดินมาเป็ นส่วนประกอบเครื่ องสําอาง
เพราะทางศุลกากรจะออกมาตรวจสอบการนําเข้ าดิน เพราะเกรงว่าจะมีอนั ตรายจากศัตรูพืช และทางศุลกากรแจ้ ง
ว่าสามารถนําเข้ าได้ แต่ต้ องมีการขออนุญาตกรมศุลกากรก่อน หากไม่ได้ ขออนุญาต เมื่อพบจะปรับ 10 เท่า และ
การขยายโรงงานในอัตรา 30-40เปอร์ เซ็นต์ ไม่จําต้ องขออนุญาต
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 สถานภาพการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบว่าการทําหน้ าที่ ดํารงตําแหน่งกรรมการในสมาคมฯ หรื อกลุม่
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง หากกรรมการขาดหายไม่เข้ าร่ วมประชุมสมาคมฯหรื อกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
โดยไม่มีผ้ แู ทน 3 ครัง้ ติดต่อกัน จะหมดสภาพการเป็ นกรรมการทันที
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4
สิ งหาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือน มิถุนายน 2559

มิถุนายน
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กรกฎาคม 2559

12,300.00
0.00
12,300.00
17,000.00
1,000.00
2,160.00
4,100.78
1,363.75
9,049.70
23,650.30
(58,324.53)
(46,024.53)

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 มิถุนายน 2559
157,200.00
203,500.00
390,700.00
94,000.00
183,203.00
20,905.77
11,112.24
6,336.43
9,049.70
245,349.34
(569,956.48)
(179,256.48)
(179,256.48)

สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือน กรกฎาคม2559

กรกฎาคม
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2

33,900.00
0.00
33,900.00
17,000.00
1,350.00
1,880.00
1,916.20
2,634.25
10,474.70
21,054.30
(56,309.45)
(22,409.45)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 กรกฎาคม 2559
191,100.00
203,500.00
424,600.00
111,000.00
184,553.00
22,785.77
13,028.44
8,970.68
10,474.70
275,453.34
(626,265.93)
(201,665.93)
(201,665.93)

สมาชิกสมัครใหม่ 2 บริษัท
1.
Soap Thailand
คุณจิดาภา พลศรี เลิศ
199/57 ม.คาซ่าซิตี ้นวลจันทร์ 1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ
10230
โทร. 02-1842624
ธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตเครื่ องสําอาง
แนะนําโดย : ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกลุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.

บริ ษทั แปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิ ้ง จํากัด
คุณนฤนุช พัดสว่าง
141/26 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชัน18
้ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

โทร : 02-2375880-2
ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย-ผู้จดั ส่งวัตถุดบิ
รู้ขา่ วสารจาก : เว็ปไซด์
มติที่ประชุม รับรอง Soap Thailand และเชิญบริ ษัท แปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิ ้ง จํากัด เข้ าแนะนําตัวกับ
สมาคมในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดสัมมนา โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ทราบว่า มีการจัดสัมมนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยในเครื่องสําอาง ทาง
สมาคมฯได้เ ชิญดร. วีร วัฒ น์ ตีร ณะชัย ดี กุล อาจารย์ค ณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นความ
ปลอดภัยในเครื่องสําอางมาบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และคุณอภินันท์ โรจนวิภาต ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทยบรรยายใน
หัวข้อ “คุณภาพ-ครบวงจร” ซึง่ การสัมมนาครัง้ นี้จดั ขึน้ ทีห่ อ้ ง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปสัมมนา เรื่ อง “การค้ าเสรีในยุค Digital Economy”
คุณจิตตพันธ์ ได้ รายงานให้ ทราบว่าการสัมมนาดังกล่าว ได้ มีการอัพเดตข้ อตกลง FTA ให้ ทราบ และเป็ น
การพูดถึงการระดมทุนบนอินเตอร์ เน็ต
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุ ปงานเข้ าร่ วมการต้ อนรั บ Mr. Janez Premože เอกอัครราขทูตสาธารณรั ฐสโลวาเนียประจํา
ประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุงปั กกิ่ง และรั บฟั งปาฐกถาเกี่ยวกับโอกาสทางการค้ าและการลงทุนในสโลวา
เนีย
คุณอรรณพได้ รายงานให้ ทราบว่ามีการพูดคุยในเรื่ องโอกาสการทําธุรกิจที่สาธารณรัฐสโลวาเนีย ทาง Mr.
Janez Premože เอกอัครราขทูตสาธารณรัฐสโลวาเนียประจําประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุงปักกิ่ง แจ้ งว่าอยากให้
ทางสมาคมฯร่วมมือกับแบรนด์เครื่ องสําอางเพื่อจัดออกงาน และต้ องการให้ ทางสมาคมฯเป็ นตัวเชื่อมในการส่ง
สินค้ าผ่านการซื ้อขายกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 สรุปประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้ าระหว่ างประเทศ : ด้ านการค้ าสินค้ า ครั ง้ ที่ 5/2559
คุณจิตตพันธ์ได้ รายงานให้ ทราบว่ามีการอัพเดตข้ อตกลง FTA และได้ มีการพูดคุยเรื่ องการจัดทําความตก
ลงการค้ าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพยูเรเซีย (EAEU) โดยรัสเซียได้ เข้ ามาเจรจาโดยแจ้ งว่าอยากทํา FTA ระหว่าง
สหภาพยูเรเซีย กับไทย ซึง่ คุณจิตตพันธ์ คาดว่าน่าจะมีการทํา FTA ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

5.4 สรุปสัมมนาโครงการ Taiwan-Southeast Asia Dialogue : Regional Challenges and Cooperation
Possibility
คุณศิวาพรได้ รายงานให้ ทราบว่าเป็ นการจัดโครงการสําหรับนักศึกษามากกว่า แต่มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
สมาคมฯคือ ประเทศไทยอยากให้ ไต้ หวันมาลงทุนใน Southeast Asia มากขึ ้น โดยการสัมมนาครัง้ นี ้ได้ มีการแจ้ งว่า
การลงทุนในแต่ละประเทศมีอปุ สรรคอย่างไรบ้ าง และมีการเปรี ยบเทียบใน 10 ประเทศว่ามีการลงทุนเป็ นอย่างไร
ซึง่ ประเทศไทยมีชอ่ งทางที่จะลงทุนมากที่สดุ ซึง่ ไทยอยูใ่ นลําดับที่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
คุณศิวาพรได้ รายงานให้ ทราบว่าสภานิติบญ
ั ญัติได้ รับการร้ องเรี ยน จึงอยากแก้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
ผู้บริ โภคใหม่ เนื่องจากไม่มีความทันสมัย ประชาชนในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และกลุ่มรถไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ทํา
ให้ สคบ.อยากปรับปรุงกระบวนการจึงได้ เสนอต่อสภานิติบญ
ั ญัติเพื่อปรับปรุงกฎหมาย สภานิติบญ
ั ญัติจึงเชิญสภา
อุตสาหกรรมแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม และฝั่ งผู้ประกอบการเพื่อให้ ข้อมูล และส่งcomment กลับยังสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การระงับใช้ สารของประเทศสหรั ฐอเมริกา
ดร.ปรี ชากรได้ รายงานให้ ทราบว่าจะมีการประชุม ACSB, ACA, ACC ที่ประเทศบรูไน และแจ้ งว่าทาง
USA ได้ มีการระงับการใช้ สารถึง 19 ตัว ซึง่ ทางประเทศไทยติดอยู่ 2 ตัว ปั ญหาคือตามกฎ EU กับ USA ใช้ ไม่
เหมือนกัน ซึง่ ไทยใช้ ตามหลักเกณฑ์ของ EU โดยปั ญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาเรื่ องความปลอดภัย แต่เป็ นปั ญหา
เรื่ องข้ อเรี ยกร้ อง ซึ่งทาง EU ได้ ออกกฎว่าสามารถใช้ ได้ ตามเปอร์ เซ็นต์ทีก่ ําหนด ซึ่งหลังจากประชุมกับทาง ACA
แล้ วจะแจ้ งให้ กับที่ประชุมได้ ทราบต่อไป และแจ้ งเรื่องแป้งที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ว่าปั จจุบนั มีการตังศู
้ นย์ข้อมูลของ
AEC เพื่อให้ ทกุ คนได้ รับข่าวสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การประชุมครั ง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 13 ตุลาคม 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

