รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครือ่ งสําอางไทยครัง้ ที่ 6 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรีชากร
2. คุณอรรณพ
3. คุณนิพนธ์
4. คุณ ชนะชัย
5. คุณ วิมลศิร ิ
6. ดร.จิรพันธ์
7. คุณสมบัติ
8. ดร.สุษริ า
9. คุณ ฐิติ
10. ดร.ธนกร
11. ดร.นีรนารถ
12. คุณเอกรัฐ
13. คุณนงลักษณ์

สุวรรณเพ็ญ
ประธานทีป่ ระชุม
อารัญญิก
เผ่านิ่มมงคล
วรรณประเสริฐ
ปั ญจธนศักดิ ์
ม่วงเจริญ
วนาอุปถัมป์ กุล แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
สุดกรยุทธิ ์
ตัณฑสุทธิ ์
เวียงศรีพนาวัลย์
จิณะไชย
แจ้งจรัส แทนคุณกฤษณ์ แจ้งจรัส
สถิตกาญจน์ แทนคุณสุณี โอสถารยกุล

กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
3. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณนิรมล
บุญ สําเร็จ
7. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
10. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
2. คุณณัฐพร
สุนทรสิต
3. คุณทิชากร
วันเดวา

บจก.แมรีค่ อมเมอร์เชียลซัพพลาย
บจก. วันรัต(หนํ่าเซียน)
บจก.เคมีภณ
ั ฑ์ คอปอเรชัน่

4. คุณสุภรา
3. คุณรุง่ ฤดี
4. คุณกีรนาถ

กุลจิตติเพชร
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) แทนคุณสุพจน์ รุง่ เจริญ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ปรีชากร สุว รรณเพ็ญ อุ ป นายกสมาคมฯ ทํ าหน้ าที่ป ระธานในที่ประชุ ม กล่ า วเปิ ด การ
ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ไม่ม ี

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที ่ ครัง้ ที่ 5/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559

มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

3.2 สมาชิ กสมัครใหม่ 4 บริษทั
1. บริษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
คุณภูวนัย มณีปิตะสุต
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 2504-2507 ชัน้ 25ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 02-0136900 ต่อ 6981
ธุรกิจหลัก : ผูน้ ําเข้า-จําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
แนะนําโดย : ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ

2. บริษทั ออเมนโต เคมิคอล จํากัด
คุณสกาวรัตน์ หิรญ
ั กิจมงคล
360 ซอยรังสิต-นครนายก 44 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร : 02-5497737
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
แนะนําโดย : คุณเพ็ญจิตร เจริญศิร ิ
3. บริษทั เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟตเจอริง่ (ปะเทศไทย) จํากัด
คุณวริทธิ ์ เดชวิจารณ์กจิ
112/1 หมู่5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรล์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตําบลบางสมัคร อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 03-8545777
แนะนําโดย : คุณนงลักษณ์ สถิตกาญจน์
4. บริษทั แปซิฟิค ซันไรส์ โฮลดิง้ จํากัด
คุณนฤนุช พัดสว่าง
141/26 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02-2375880-2
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
รูข้ า่ วสารจาก : เว็บไซด์ และเชิญมาแนะนําตัวเรียบร้อยแล้ว
มติทป่ี ระชุม

รับรองทุกบริษทั

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 ภาษี นําเข้าเครือ่ งสําอาง
คุณวิมลศิร ิ แจ้งให้ทราบว่าในเรื่องการลดภาษีนําเข้า สินค้ากลุ่ม “เครื่องสําอาง-นํ้ าหอม” ให้
เหลือ 0% เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศนัน้ สมาคมฯได้มกี ารสอบถามความคิดเห็น ไปยังสมาชิก
สมาคมฯ ได้ผลสรุปว่าไม่เห็นด้วยในการกระทําดังกล่าว ซึง่ สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือคัดค้านการลดภาษี
และ ชีแ้ จงเหตุผล แก่ทางสภาหอการค้าไทยแล้ว
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2 Laos language labeliing
คุณชนะชัย แจ้งเรื่องการติดฉลากเครื่องสําอางโดยใช้ภาษาลาว ในเครื่องสําอาง สามารถเข้าดู
ได้ในเว็บไซต์ http://laoofficialgazette.gov.la โดยดร.นีรนารถ แจ้งเพิม่ เติมว่าทางอย.ลาว เจ้าหน้าทีล่ าว
และทางสคบ.ประเทศไทย ได้มกี ารประชุมประสานงานกันเพือ่ ต้องการให้ลาวเข้ามาดูงานในประเทศไทย
เนื่องจากต้องการใช้ model ตามแบบประเทศไทย คุณนงลักษณ์ แจ้งว่าเรื่องฉลากของประเทศลาวนัน้
ได้มกี ารประกาศใช้แล้ว แต่ยงั ไม่มกี ารบังคับใช้อย่างเข้มงวด ดร.ปรีชากร แจ้งว่าให้ทมี วิชาการดูให้แน่

ชัดว่าได้มกี ารจัดทําเป็ นกฎหมายหรือยัง เนื่องจากเท่าที่ทราบยังเป็ นกฎกระทรวงอยู่ และตามเว็บไซต์
ของประเทศลาวยังเป็ นกรณีประชาพิจารณ์
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการจัดสัมมนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยในเครือ่ งสําอาง โดยคุณนิ พนธ์
คุณกีรนาถ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเรื่องผลประเมินการสัมมนาระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยในเครื่องสําอาง อยู่ใ นเกณฑ์ระดับดี-ดีมาก มีรายรับ 123,500 บาท รายจ่าย 75,000 บาท
คงเหลือกําไร 48,500 บาท และมีขอ้ เสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังต่อไปนี้
1. อยากให้เพิม่ ระยะเวลาการอบรมต่อหัวข้อเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
2. ระยะเวลาในการจัดงานน้อยไป เพราะเนื้อหาค่อนข้างมีเยอะ ทําให้ไม่สามารถลงรายละเอียด
ได้เท่าทีค่ วร
3. อยากให้มหี วั ข้อ Product efficacy testing อบรมในเชิงความรูแ้ บบลึก
4. สไลด์ ดร.วีรวัฒน์ ตัวอักษรเล็กมากทัง้ ในเอกสารและทีน่ ําเสนอ
5. อยากให้มหี วั ข้อเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในตลาดปั จจุบนั และการสนับสนุ น
การกล่าวอ้างคุณสมบัติ
6. ชอบการยกตัวอย่างของคุณอภินนั ท์ ได้ความรูม้ ากขึน้ เยอะ
7. present ดี และอาหารอร่อย
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปสัมมนาการยื่นจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าและการยื่นขอใบรับรองความปลอดภัยใน
จีน โดยคุณอภิ นันท์
คุณกีรนาถ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการสัมมนาการยืน่ จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าและ
การยื่นขอใบรับรองความปลอดภัยในจีน เป็ นการจัดสัมมนาฯเพื่อให้ผปู้ ระกอบการไทยใช้ agency ของ
ทางประเทศจีนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และยื่นขอใบรับรองความปลอดภัย เนื่องจากการ
จดทะเบีย นเครื่อ งหมายการค้า หรือขอใบรับ รองความปลอดภั ยดังกล่ าวเป็ นการเรื่อ งที่ย ากและมี
กฎระเบียบมากมาย จะเป็ นการง่ายหากใช้ทาง agency ของประเทศจีน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3 สรุปประชุมเพื่อพิ จารณาการจัดทํารูปแบบการลดภาษี (Modality) รายการRequest List
(ฉบับสมบูรณ์ ) และ Initial Offer List ภายใต้ การเจรจาความตกลงการค้ าเสรี (FTA) ไทยปากีสถาน โดยคุณจิ ตตพันธ์
คุณกีรนาถ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าว่ากลุ่มของเราไม่มปี ั ญหาอะไร สําหรับกลุม่ ทีม่ ปี ั ญหา
หากมีการเปิ ดการค้าเสรี คือ กลุ่ม Textile กับ Garment ที่ไม่ต้องการเปิ ดการค้าเสรีกบั ประเทศ
ปากีสถานโดยเด็ดขาด
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

5.4 สรุปประชุมหารือกับกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศเรื่องมาตรการที่ มิใช่ ภาษี รายสาขา
(Sectoral Annexes) ภายใต้ RCEP โดยดร.ปรีชากร และคุณจิ ตตพันธ์
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการประชุมหารือเรื่องมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษีรายสาขา
(Sectoral Annexes) ภายใต้ RCEP ซึ่งมองว่าเป็ นเวทีสําคัญในการที่จะขอเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ง
อุตสาหกรรมเครือ่ งสําอางมีความพร้อมทีจ่ ะเป็ น กลุม่ นําร่องในการเจรจาด้านกฎระเบียบ เพราะเป็ นกลุ่ม
ทีม่ กี ารตกลงกันในอาเซียน เป็ น บทบัญญัตเิ ครือ่ งสําอางอาเซียนแล้ว แต่ยงั มีบางกลุม่ ไม่ตอบรับการเข้า
ร่วมดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มยา โดยการจัดประชุมครัง้ นี้กเ็ พื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะ
เข้าร่วมประชุมในประเทศจีน ทางสมาคมจึงขอให้ทางกรมฯ ได้รายงานผลให้ภาคอุ ตสาหกรรมทราบ
ภายหลังการหารือด้วย
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการเครือ่ งสําอาง AFTA
คุณฐิติ แจ้งว่าคุณเกศมณี นายกสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําโครงการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสําอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล” เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุ นจากโครงการช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและการบริการที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้าในปี งบประมาณ
2560 ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็ นการต่อยอดจากครัง้ ที่แล้ว ซึ่งได้มกี าร
อบรม สัมมนา workshop หลายเดือน ทําต่อเนื่องกัน ทําให้ได้สมาชิกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 60 ราย โดยครัง้
นี้ อ าจารย์ ว ราภรณ์ รองคณบดี ค ณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ได้ ต ัง้ เป็ นเรื่อ ง Safety
Assessment โดยเฉพาะ เพื่อรองรับอาเซียน โดยทําเป็ น workshop โดยให้ทางสมาคมเข้าไปช่วย
ชีแ้ จงกับทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ จัดทําโครงการต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
6.2 ITAP
มีการทํางานร่วมกับ ITAP หน่ วยงานของ สวทช. เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆส่งเสริม ผูป้ ระกอบการ
SME
โดยจะมีการประชุมสัมมนาต่อยอดจากปี ท่แี ล้ว ในงาน Cosmex ในวันที่ 10 พฤศจิกายน2559 ณ ไบ
เทค บางนา ว่ามีการพัฒนาเพิม่ ขึน้ อย่างไรโดยต้องการผูป้ ระกอบการ SME 5-10 รายเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุง่ เน้นเรือ่ งสมุนไพรไทย เพือ่ ให้ทางรัฐบาลเห็นว่า ITAP มีผลงานอย่างไร
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
6.3 การเรียกเก็บค่าสมาชิ ก
คุณนิพนธ์แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ยงั มีการค้างชําระค่าบํารุงสมาชิกอยู่จาํ นวนหนึ่ง จึงต้องการหา
มาตรการแก้ไข โดยจัดตัง้ คณะทํางาน ทําเป็ นหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกที่ค้างชําระค่าบํารุงสมาชิก 2 ปี
ซึ่งหากสมาชิกยังต้องการเป็ นสมาชิกต่ อให้เร่งดําเนินการชําระค่าบํารุงสมาชิก แต่ หากไม่มกี ารตอบ
กลับมายังสมาคมฯ ภายในเวลากําหนด สมาคมฯจะขอตัดออกจากระบบสมาชิก

มติทป่ี ระชุม

รับทราบ และให้รา่ งเป็ นหนังสือเพือ่ ตรวจพิจารณาอีกครัง้

6.3 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤศจิ กายน 2559 ณ ห้ อง Boardroom2 สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
ประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
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