รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 12 /2558
วันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -10.30 น.
ณ ห้ องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสริ ิกติ ์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานที่ประชุม
2. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
3. ดร.ปรี ชากร
สุวรรณเพ็ญ
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
8. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
9. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
10. ดร.ธนกร
เวียงศรี พนาวัลย์
11. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
12. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
13. คุณชนะชัย
วรรณประเสริ ฐ
14. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
15. คุณมุกดา
โจวตระกูล
16. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
2. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
3. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี
4. คุณสุณี
โอสถารยกุล
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริ ญ
6. คุณแคทรี ยา
ศรเกตุ
7. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริ ญ
3. ภญ.อลิส
เลิศเศรษฐสกุล
4. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
5. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.ด็อกเตอร์ อลิสกรุ๊ป
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคม ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 งาน BEAUTY EXPO AUSTRALIA 2016
ประธานรายงานว่าขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง สมุนไพร สินค้ า
สุขภาพและความงาม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องร่วมกันเปิ ดตลาดออสเตรเลีย กับโครงการ SMEs Pro-Active
Phase2 งาน BEAUTY EXPO AUSTRALIA 2016 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศออสเตรเลีย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2

งาน Health & Beauty Esarn
ประธานรายงานว่าขอเชิญเข้ าร่วมงาน Health & Beauty Esarn ที่จงั หวัดอุดรธานี วันที่1-4 ธันวาคม 2559 ณ
อุดรธานี ฮอลล์ ชัน้ 4 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 12/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 10 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
สมาคมผู้ผลิตเครื�องสําอางไทย
งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ
สําหรับงวดสิ�นสุดวันที�
หน่วย: บาท
2559
1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม
(1เดือน)
รายรับ
รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบํารุงสมาชิก
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดําเนินงาน
รวมรายจ่าย
รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ

มติที่ประชุม
3.2

18,300.00
18,300.00
106,015.52
(106,015.52)
(87,715.52)

รับทราบ

สมาชิกสมัครใหม่ 1 บริษัทฯ:
1.
บริษทั ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จํากัด
คุณอลิส เลิศเศรษฐสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
31 ม.6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52220
โทร. 083 6202700
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตและจําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
กรรมการทีแ่ นะนํ า : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแนะนําให้สมัครเป็ นสมาชิก
มติที่ประชุม รับรองบริ ษัท ด็อกเตอร์ อลิซกรุ๊ป จํากัด

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรือ่ ง สบู่ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559
คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล ได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่าเป็ นการจัดสัมมนาในชื่อว่า Cosmetic Formulation
II Surfactants ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อง R 401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ จะเป็ นการ
บรรยายหนึง่ วัน และทํ า Lab อี กหนึง่ วัน สํ าหรับผู้เ ข้ าอบรมครบสองวัน จะได้ รับ Certificate จากสมาคมผู้ผลิ ต
เครื่ องสําอางไทย ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ อัตราค่าอบรมสองวันสําหรับสมาชิก 5,000 บาท
และ 6,000 บาท สําหรับบุคคลทัว่ ไป สําหรับผู้เข้ าฟั งอบรมเฉพาะวันวันแรกสําหรับสมาชิก 3,500 บาท และ 4,000 บาท
สําหรับบุคคลทัว่ ไป รับจํานวนจํากัดเพียง 40 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเข้ าร่ วมประชุมหารื อเพื่อกําหนดกฎเฉพาะรายสินค้ าภายใต้ ความตกลงการค้ าเสรี ไทยปากีสถาน
คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ ได้ รายงานให้ ทราบว่าเป็ นการพูดถึงเรื่ องหลักการในการขอฟอร์ มเพื่อเอาไปลดภาษี นําเข้ า
ปลายทาง โดยได้ เสนอให้ มีการคงไว้ ท่ีการนําเข้ าวัตถุดบิ มาภายใต้ พิกดั หนึง่ และเอามาผลิตเป็ นเครื่ องสําอางส่งออกไป
เป็ นอีกพิกดั หนึง่ จะเป็ นการง่ายกว่าการกําหนดเป็ นการคิดจากสัดส่วนต้ นทุนของสินค้ า
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริ ม
เครื่องสําอาง เเละอุปกรณ์ ทางการเเพทย์ ครั ง้ ที่ 4-2/2559
คุณวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์ ได้ รายงานให้ ทราบว่ามีประเด็นเรื่ อง TPP ทางสมาคมฯเสนอไปในแนวทางเดียวกับที่
เสนอไปกับทางสภาอุตสาหกรรม ทางสภาหอการค้ าเห็นว่ามีเวลาสองปี กว่าที่รัฐบาลจะยื่นเข้ าร่วม TPP เพราะฉะนันจึ
้ ง
เห็นว่าจะของบประมาณมาเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญในการอธิบาย TPP แต่ที่เป็ นกังวลจะเป็ นในเรื่ องกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้ าน Trademark และเรื่ องยา และอีกเรื่ องหนึง่ คือเรื่ องขอให้ แต่ละทุกสมาคมเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ ในห้ าปี
ข้ างหน้ าเพื่อจะเสนอสภาหอการค้ าของบรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเข้ าร่ วมสัมมนาของกรมทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา เรื่ อง "ผู้ประกอบการอาเซียนภายหลังการเข้ าเป็ น
AEC ในด้ านทรั พย์ สินทางปั ญญา" (ASEAN Post AEC on IPR: Turning Point for Entrepreneurs)

คุณอภินนั ท์ โรจนวิภาต ได้ รายงานให้ ทราบว่ามีการอธิบายให้ ทราบถึงการจดสิทธิบตั รจะให้ มีการครอบคลุม
ถึง 10 ประเทศอาเซียนที่อยูใ่ นกลุม่ AEC แต่คงต้ องศึกษารายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ โดยขอให้ คณ
ุ สุณี มานําเสนอ
ในครัง้ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเข้ าร่ วมประชุมเรื่ องการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564 และเรื่ องแผนการจัดทําตํารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย
คุญฐิ ติ ตัณฑสุทธิ์ ได้ รายงานให้ ทราบว่ากรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จะเป็ นเจ้ าภาพในการกําหนดสูตรตําหรับ
สมุนไพรในแต่ละตัว จึงให้ แต่ละหน่วยงานมีสว่ นร่วมโดยการเสนอความคิดเห็นในการทําแผนการจัดทําตํารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย มี 3 อย่าง คือ วัตถุดบิ สารสกัด และ ตํารับยาสมุนไพร มีการกําหนดเกณฑ์เพื่อให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ตอนนี ้อยูใ่ นเรื่ องการมอบหมายงานและรวบรวมข้ อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครั ง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ

ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

